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FİZİK'İN BELİRSİZLİGİ . . 
VE SOSYAL BILIMLER 

Talıir Gökmen 

En başt a söylenecek şey, cans ız doğanın da evrenimizin bir parçası olduğu. do
lay ıs ı yla kapsamlı olma savıy la ortaya çıkan bir dünya görüşünün cansı7. doğanın ya
sal arını da dikkate almak zorunda olduğu ve bu ya alarta çcl i şkiye düşerse uzun dö
nemde tutarlı ol amayacağıdır. Genel olarak bilinir ki fizik biliminin yöntemleri. aşı
rı kes inlikleri yüzünden apayrı bir başarı düzeyine ulaşm ı şlar, dolayısıyla sosyal bi
limle r için bir ölçüde örnek sayılnuşlardır. Nasıl her bilim kökenini yaşamdan alıyor
sa, fiz ikte kendini, kendisiyle uğraşan bilimcilerden tamamıyla soyutlayamaz. Bi
limcinin daha doğrusu araştırmacının dünya görüşü de- bu yüzden kendi bilimsel ey
leminin yönünü belirliyecektir. Buna ters yönde, kendi araştırmalarının sonuçları da 

N, 1 kendi dünya görüşlerini etkilemekten geri kalmaz. Çünkü fizik dünya görüşü kavga
larında önemli bir silahtır. hem de çok keskin bir silah. 

-I-
Ortaçağ Avrupası , dünyanın sonlu bir evrenin merkezinde yer aldİğı: güneşin. ge

zegenlerin ve yıldızların dünyanın çevresinde döndüğü genellikle kabul görmüştür. 
Astronominin içine yerleştirildiği çerçeveyi sağlayan bu fizik ve kozmoloji, temelde 
m.ö. dördüncü yüzyılda Aristotcles tarafından gel iştirilen fizik ve kozmolojiydi. 
Aristotelesçi evren iki farklı bölgeye ayrılmıştı. Ay-altı alem, merkezi dünyadan ayın 
yörüngelerinin ta içine kadar uzanan dahi li bölgeydi. Ay-üstü alem, sonlu evrenin, 
ayın yörüngelerinden yıldızlar seferine kadar uzanan, geriye kalan bölgeydi. Bu te
mel düşünce, Batlamyus astronomisinde değişikliğe uğratılarak genişletildi. Çeşitli 
zamanlarda konumları hakkında yapılan gözlemler sonucunda Batlaınyus, sisteme 
epicycles (merkezi bir daire çevresi üzerinde dönen küçük daireler) denilen başka 
yörüngcler dahil e tti. 

16. yy ' ı n ilk on yı llarında kopernik. hareket eden bir dünyayı içine alan: Arislo
tele ç i ve Batlamyusçu sisteme meydan okuyan yeni bir astronomi kurdu. Kopemik
çi görüşe göre: dünya evrenin merkezinde. sabit bir nokta değildir. diğer gezegenler
le b irlikte güneşin çevresinde döner.Kopemik teorisi aleyhindçki c iddi argünıanlar
o d önem içe risinde- kopemi k teorisinin destekleyicilerini ciddi zorluklarla karşı kar
ş ıya bırakmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen kopemikçi teorinin asıl cazibesini 
oluşturan, gezegen hareketliliklerinin özelliklerinin mükemmel bir yöntemle açıkla
nıp bulunmasında yatar. 

Kopernik s isteminin nıüdafas ına en önemli katkıyı yapan d:-ı Galileodur. O bunu 
iki biçiıııdc yapmıştı r. 1) gökyüzünü gözlemlemek için bir tcleskop kullandı ve bu-
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nu yaparken kopemik teorisini açıklanması gereken gözlem verilerine dönüştürdü. 
2) Aristotcles mekaniğinin yerini alan mekanik ile kopernike karş ı gel i şt irilen meka
nik argümanlarına at ıflayeni bir mckani ğin esaslarını ortaya koydu. 

Galileo'nun bilime en büyük katkı sı mekanikteki çalışmalarıydı. Aristoteles me
kaniğinin yerini alan newton mekaniğinjn temelle rinden bazılarını kurdu. Hızla iv
meyi açıkça birbirinden ayırdı ve serbest düşen nesnelerin, düşme zamanlarının ka
resiylc orantılı bir mesafeyi kat edip. ağırl ı klarından bağımsız sabit bir ivmeyle ha
reket ettiklerini öne sürdü.Galileonun öne sürdüğü düşme yasası, insanlık tarihinin 
erk'!n dönenılerinden beri bilinen bir yasadır. Bu yasayı Galileo adına bağlamamız. 

yasanın ilk matemlik e l fom1ülasyonu (1/2 gt2) ona borçlu olnıamızdandır. O bize 
düşme olgusunun ' ııeden 'ini değil. 'nas ıl ' ını hir matematiksel rornıi.il iç inde göstermi ş 

oluyordu. Biliyoruz ki matematik dili bir gö71c.:m dili değil bir kuram dilidir. Buna 
göre Galileo mın yaptığının önemi şudur: gözlem di linde ifade edilen yasayı kuranı 

dilinin niceliksel kavramlarıyl a ifade etmek. Bunun bizi ilgilendiren. içine çeken 
olaylar z inc irinin başlangıcı ol duğunu söylesek ab::ırımı ş olınayız. Çünkü' . doğada 
binlerce yı ldı r gö zlenen bir olgu ilk defa olarak dönüştürülüyor, bilgi kontrol edile
bilir bir hale geliyordu. Bu manipülasyon bize aynı zamanda onu geliştirebilme yo
lunu da açıyordu. 

Her gezegen yörüngesinin güneş odaklı tek bir elipsle gösterile bileceğini keşfet- ,:..., 1 

tiğinde o yönde büyük bir hamle sağlayan K eplerdir. Kepler verilerin titiz bi r anali
zinden sonra. gezegen hareketinin üç yasasına ulaştı: gezegenle r güneş çewesinde 
eliplik yörüngeler üzerinde dönerler,bir gezegeni güneşle birleştiren bir çizgi eş i t 

alanları eş it zamanl ara da kat eder. bir gezegenin devrinin karesi onun güneşt en or
talama mesafes inin küpüyle oranulıd ı r. 

Galileo ve Kepler durumu kesinl ikle Koperıukç i teori lehine takviye etmişlerdi . 

Bununla birlikte teorinin sıkı biçimde kapsamlı bir fiziğe dayandınlmasından önce. 
daha fazla geli şme kaydedilmesi bir zm·ureııi . Newton. 'principia'da bu kap amlı fi
ziği inşa etmek için Gal ileo, Kepler ve ötekilerinjn çalışmal arından yararlanmıştı r. O 
devinimden çök ivme -serbest düşme sırasında gözlenen ivme- hızının nedeni olarak 
açık bir kuvve t kavrammı ayrıntılarıyla izah e tt i. 

Newton. fiziğin anıacının hareket görüngülerinin nice! olarak kesin bir betinılc

mesi olduğuna inanıyordu. Buna göre kuvvetin kesinleşmiş gerÇeki i ği anl aşilmasa 
da. kuvvet kavraınıııı bilimsel ıanıılanıayl a kabul edi lcbilirdi. Newton'un çalışmala

rında kuvvet. Galileonun temsil ettiği nıaı emaıiksel betinıleıne geleneği ile. Desear
tes t arafından temsil edilen mekanikçi felsefe geleneğinin uzlaştmlmasını olanaklı 
k ılmıştır. Bu iki geleneği hirleJtirerek ewton 1 7.yy'lın bilimsel çal ı şmalarını tarilı
çileri bir bilimsel devrimden söz ettirecek bir başarı düzeyine ul aştırdı . (Modem Bi
limin Oluşumu. R.WESTFALL) 

Daha önce beliriliğimiz gibi Galileo bize düşme olgusunun nedenini değ il. nas ı

lını bir matematikse l fomıül içerisinde göstermiştir. Oysa Newton. düşme olgusunun 
nedenini yerçekimine dayandıııııakl::ı. bize olgunun kurams::ı l açıklamasını sunuyor
du. Bu kuramsal açıklanıayı yasa kılan yön ise. onun olg ulanı clönülerek doğnı lana-



bilmesi olmuştur. Böylece 'yerçekimi yasası' bir kuranı al yasa olaralem düşme ya
sasının açıklayıcısı statüsünü kazanmış oluyordu. Newton'un inşa eııiği kapsanılı fi
z ik. mekanistik/bclirlenimci bir anlay ışa sahipti. Bu nıckanisıik/belirlenimci anlayış 
iki noktada büyük sarsııuı geçirmişı ir. 

ı . Newto n mekaniği, büyük cisimler dünyasında 'uzam', 'zaman', 'kütle' gibi kav
ramları mutlak sayıyordu . Oysa Einstein. 'uzam ' ve 'zaman'ın mutlak değil. rölatif ol
duklarını iddia eden yeni bir büyük c isimler fiziği gelişıimıiştir. 'uzam' ve 'zaman' bir 
birinelen mutlak anlamda bağımsız olamazlar. bu bir dö rdüncü boyutu 'uzam-zanıan' 
boyutunu oluşturur. Böylec; Einste in'in büyük cisimlcr fiziğinde artık tüm fiziksel 
olgu ve olaylar dört boyutl u bir uzam içerisinde inceleme konusu yapılır. 

2. Fakat Newton fi ziğ ine . kla ik fiziğe en köktcnci eleşt irin in. minimal cisiınler 
dünyas ını konu al:.ın ve 'ato m fiziği'_ 'elekıron fi 1.iği'. 'parçacık fiziği ' . 'kuantum fizi
ği ' g ibi adlarla amlan alandan gel diğini ve bu clcşıirilcrin , klasik fiziğin belirlenim
ciliğine karş ı gelişt iğini görüyoruz. Newton fi ziği ıs ı ve ış ığın sürekli bir akış oldu
ğunu gösterirken: M. Planck. bunların 'kuanıa' adını verd i ğ i üreksiz ve kesik parça
~ıklar-olduğunu ileri süren bir kuantum kuramı gelişıinniŞıir. cwton mekaniği ha
reket halindeki c isiınlerin durunılarıru yer ve hız yönünden aym anda aptamarun 
olanaklı olduğu hakkında bir beli rlenimci liğe dayanırken; özellikle Heisenberg'le 

~,l birlikte, minimal cisimler dünyasında parçacıkların, her hang i andaki durumlarını 
yer ve hız yönünden saptanıanın olanaksız olduğu gösterilmiştir. 

-11-

Newıoncu fiziğinin etkisiy le Doğa bilimlerinde meydana gelen gelişmeler, sos
yal bilimler için iki açıdan ö nemliydi. İlk olarak. sosyal bilimlerde daha da egemen 
hale gelen Newtoncu kavramların bilgeliğini sosyal bilimiere taşımak isteyen bir an
l ayışın doğması. Bu modeli sosyal bilimiere uygulamak isteyenlerin bastığı toprak 
ayaklarının alt ından kaynıaktaydı. İkinci olarak, doğa bi limle rindeki yeni gelişmeler. 
doğrusal o lmayan gelişmelerin doğrusal gelişmeye. karmaşıklığın basitliğe üstünlü
ğünü, ölçeni ölçülenden ayırmanın olanaksızlığını ortaya koymaktaydı. Kısacası do
ğa bilimleri, yumuşak bulunup hor görülen sosyal bilimiere bcnzemeye başlamışu. 

ı 7. ve 18.yy'lardaki biçimiyle doğa bilimleri öncelikle gökyüzü mekaniğinin bu 
incelemelerinden yola çıkarak kuruldu. Deneysel. emprik çalışmalar bilimin vizyo
nunda merkezi bir yer edindikçe. ı 9.yy'la doğru. bilg ide yaşanan ayrışma yerini do
ğa bilimcilerin gözünde kesin o lan bilgiyi(bilim), hayal edilen(bilim olmayan) alan
dan üstün gören bir hiyerarşiye bıraktı. ihayet 1 9.yy'ın başında bilimin üstünlüğü 
dilde de tescil cdjldi. 

19.yy'da bir çok ülkede -özellikle Büyük Britanya ve Fransa da- iyasal ve sos
ya_!_ dönüşüm yönt!~?~ki baskılar ivme ve meşruiyet kazandı. Pek çok kiş i çözü
mun.halk v~geıne~ıh~ın_ın hızla nonıı haline geldiği bir dünyada. ö nlenemez görünen 
sosyal cle~ ~ şıney_~- <~rguılemck ve rasyonelleşıirmektcn geçtiğin i -savunuyordu. Eğer 
sosyal deg ışıne orgutlenccek ve rasyone lleştirilecek ise ö nce o nu incelemek ve de-
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ğişmeye yön veren kuralları anlamak gerekiyordu. Üstelik yeni bir sosyal düzenin is
tikrarlı biçimde kurulmasına çalışılacaksa. söz konusu bilimin ol abi ldiğiı'ıce kesin 
(ya da 'pozitif) olmasında yarar vardı. Bu amaçla ı 9.yy'ın ilk yarısında modem sos
yal bilinlin temelini atmaya girişenler gözlerini, taklit edilebilecek model olarak 
Newton fiziğine çevirdiler. Bunun sonucunda bilimin, mitos ve dini ilerleyen insan
lık adına aşağıladığı bir dönem yaşandı. 

Bu durum 20.yy'ın ikinci yarısına kadar devam eni ve sosyal bilimlerde Angio
sakson gelenek olarak ağırlığını korudu. Yüzyılın ikinci yarısından sonra klasik tizi
ğin aleyhinde yaşanan gel işmeler (relatiflik ve kuanta teorisi), sosyal bilimlerde de 
anlayış değişikl iğine yol açmıştır. Kültür içinde yaşayan insanın değişik düşünme 
biçimleri altında, değişik öneiiliere bağlı olarak kendi kültürel tasarımını oluşturdu
ğu. olaylara ve olgulara daima bu kültürel tasarımla baktığı görüşü ağırl ı k kazan
ınaya başlanuştır. Ve giderek tüm doğa bilimleri hem etkinlikleri hem de ürettikleri 
bilgi açısından bir kültür fenomeni olarak ele almmaya başlanmıştır. Doğa bilim
lerinin ortaya koyduğu gerçeklerin, insan zihninin bir ürünü olduğu. bu anlanıda dış 
dünyanın gerçekliğinin de ancak zihnimizin bir yansıması olduğu şeklindeki söy
lemler, bilime olan inanç göz önüne alındığında daha bir önem kazanmaktadır. 
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