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Felsefe ve Riyaziye 

Hakikat-ı Mahza ve Einstein  

 

Bugünkü tetkikat-ı ilmiye bize vazıhan gösterir 
ki beni beşer serair-i mutlakayı idrak 
edemeyecektir. Yani bu âlemde hakikat-i 
mutlakayı, nefsü’l emri bilmek insanlar için 
mümkün ve müyesser olamayacaktır.  

Beşeriyet mahdut olan daire-i kabiliyatını her 
ne zaman aşmak ve âlem-i esrara girmek 
istemiş ise daima önünde bir demir kapıya 
tesadüf etmiştir. 

Medeniyetin ilk devirlerinden zamanımıza 
gelinceye kadar bütün filozofların zihnini işgal 
eden mesele-i mühimme mahsusatımızın 
mahiyetini anlamak, eşyanın hakikatini taharri 
ve tefahhas etmek ve duygularımızın nefsül-
emre mutabık olup olmadığını yakinen 
bilmekti.   

Bu mesele döne dolaşa felsefenin ma-
ba’dettabiat (metafizik) kısmına bir mevzu 
olmuştur. Bu neticeye göre kâinatı bize 
göründüğü gibi değil, haddizatında olduğu gibi 
bilmek, hem yakinen bilmek lazım idi. Ma-
ba’dettabiiyatın gayesi, maksudu da buydu. 
Eskiler nazarında ümmühat-ı mesailden 
madud olan bu muamma bugün psikoloji 
ilminin bir bab-ı mahsusu zikrolunur bir 
meseledir. 

Hükema-yı kadimeyi bu düşüncelere sevk 
eden sebep hadisat-ı kevniyenin tegayyür 
üzere bulunması keyfiyeti idi. Daima tegayyür 
ve tehavvül eden hadisatın kendi kendine 
kıyamı ihtimalini mantıken kabul 
edemiyorlardı. Onun zımnında mündemiç ve 
muhtefi olan hakikat-ı kavime ve sabiteyi 
arıyorlardı. Onu bulmak ve bilmek istiyorlardı. 
Evvel-ül evail (Archee) dedikleri dahi bu idi. 

Felasife-i sabikundan bazıları bu hakikat-i 
kadimeyi âlem-i maddiyatta aradığı gibi kuvva 
âleminde, -a’dâdda veyahut mücerredat-ı 
fikriyede, ma’kulat-ı saniyede dahi arayanlar 
var idi.  

Zevahir-i mahsusenin zımninde bir (vücud-i 
sırf) yani her türlü evsaf ü keyfiyyat-ı 
mahsusedan muarra bir varlık olmasını akl-i 
beşer ─ sebebiyet-i alakasıyla ─ bi-z-zarure 
cezm etmiş idi. Çünkü tagayürat-ı havadisi bir 
asl-ı kavim ve sabeb-i müstedime isnad etmek 
lazım idi.  

Bu meyanda birçok hakayık-ı tabiiye keşfetmiş 
ulema da zuhura gelmişti.  

Arşimed ve Galile ve Heron gibileri tabiatı 
doğrudan doğruya tetebbu ve istintak ederek 
birçok kavanin-i fenniye keşfetmişlerdi ki 
zamanımızın terakkiyat-ı fenniyesi onları tasdik 
ve teyid etmiştir. Bu ulema ulum-i hazıranın 
temel taşlarını atanlardır. Bunlar mesail-i 
felsefiye ile iştigal etmedikleri için Tarih-i 
felsefede (filozof) unvanıyla yâd olunmazlarsa 
da bittecrübe taharri-i hakikat etmiş 
azamdandır. Decartes ile Leibniz bu sınıftandır.  

Decartes felsefe-i hazıranın pederi ve 
mürebbisidir. Maba’de-t-tabiiyyunun 
kümmelin-i efazılından olmakla beraber 
riyaziyyunun da ser-firazanından ve 
mücerrebin-i ulemanın pişvalarından idi.  

Decartes’in nazarında bize gayet samimi ve en 
yakın olan hakikat madde değil vicdandır.  

Yani Decartes’in tazammunen demek istediği 
şey müdrikatımızın kâmilen vicdanî olduğunu 
ifhamdır. Halisane itiraf etmeliyiz ki ilm-i izafi-i 
beşerin daire-i tealluku haricinde kalan mesail-
i maba’d-ı tabiiye hakkında hiçbir şey 
bilmiyoruz.  

O halde bildiğimiz nedir? Bileceğimiz nedir? 
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Bu mühim suale cevap vermek için riyaziyatın 
tetkikat ve netayicinden de istiane ederek “bu 
alemde insanların bildiği ve bileceği şeyler 
hakikat-ı nisbiyedir” diyeceğiz.  

Evvelemirde şunu söyleyelim ki meşarimiz yani 
havas-ı zahire ve batınemizden sonra aklımızın 
da delalet ve irşadıyla vicdanımız kendi 
varlığını ihsas eden kudreti mutlaka-i 
samedaniyenin ancak asar-ı tecelliyatını biliyor 
ki kâinat dediğimiz mecmua-i avalim o 
tecelliyattan ibarettir. O da bizim nazarımızda 
ancak hadisattır ve zat-ı hakikat değildir. İşte 
biz insanlar bu kadar bilebiliriz. Ve ancak bu 
kadar bileceğiz.  

Bu hususta hükemadan Müslim ve gayrı 
Müslim eslaf ve ahlaf-ı sufiyyun ile beraber 
taraftaran-ı ulum ve fünun elhasıl munsıf olan 
mütefekkirin-i alel-umum müttefik-ür-
reydirler. Şimdi diniyyat meselesini bir tarafa 
bırakalım. Çünkü o alemi fethedebilmek 
insanlara müyesser olmamıştır. Kâinata yani 
mükevvenat-ı maddiye ye bakalım. Ve bize 
münkeşif olduğu suret üzere varlığını kabul 
edelim. Zaten riyaziyat ve fünun-ı tecrübe 
bundan ziyadesini aramaz. İlim gözü hadisat-ı 
mahsusadan ilerisini göremez. İlmin alimi sırf 
hadisat alimidir.  

* 

** 

Bu fikri riyazi bir fikir ile de tetkik edelim.  

Malumdur ki riyaziyattan maksut olan şey 
kemmiyatın bil-vasıta mukayese ve takdiridir. 
Bu maksada vusul ile kemiyyat meyanında ki 
münesebat vasıtasıyla mümkün olur.  

Kemiyet nedir? 

Kemiyet riyaziyun nazarında tezayüt ve 
tenakus kabul eden ve bir vahidi kıyasiye göre 
takdir olunan şeydir.  

Adet, bu’d, satıh, hacim veya alelıtlak mekân 
ile zaman birer kemiyet olduğu gibi bir cirmin 
sürati vezni cevheri gibi hadisat-ı tabiiye ye 
dahil olan erkân-ı asliye de birer kemiyettir. 

Çünkü bunların kaffesini birer vahidi kıyasiye 
göre ölçmek mümkündür.  

İşte riyaziyun bu tarif ile iktifa etmişler hiçbir 
zaman: 

Mekân nedir? Zaman nedir? Madde nedir? 
Buralarını aramamışlardır.  

Evet, riyaziyun mekân zaman mukayesesi 
üzerine müesses olan malumat-ı nisbiye ile 
iktifa ederek, malumat-ı mutlaka taharrisine 
kıyam etmemişlerdir. Filhakika zaman ve 
mekân gibi mahiyat, malumat-ı beşeriyenin 
mebadisini teşkil ettiği için bunları tarif etmek 
muhaldir.  

Riyaziyun -öyle zannolunduğu gibi- itibarat-ı 
akliyeden bahsetmez. Faydası da fikre baziçe 
tedarikinden ibaret değildir. Bilakis riyaziyat 
hükemeya gördükleri hakayık-ı tabiiye yi ifade 
için bir üslup tehiye eder. Riyaziyat 
nazarlarımızdan pek baid olan hakayık-ı 
kevniyeyi irae için yapılmış bir dürbün, 
nazarlarımıza pek karip olan hakayık-ı 
unsuriyeyi irae için vücuda getirilmiş bir hurda-
bindir. Bir suretteki bu dürbün bu hurda-bin 
olmasaydı bu âlemin ahenk-i deruniyesi 
intizam-ı dahiliyesi tetkik-i hadisat bizce 
ilelebet meçhul ve nazarlarımızdan mestur 
kalırdı. İşte bu ahenk-i âlem bizce yegâne 
hakikat-ı mekşufedir. Bugün bile zulumat-ı 
cehl içinde birtakım akvam vardır ki her gü 
hadisat-ı kevniyeyi gördükleri hâlde müteessir 
bile olmazlar. Kudret-i fatıranın vücuduna kail 
olabilmek için mucizeye arz  
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İftikar ederler. Hâlbuki asıl mucize-i kübra 
hadisat ve mükevvenatta mektup olan bu 
hakikat-ı uzmadır. Bu hakikat-ı ulviyeyi bize en 
kati tarzda ifade eden lisan ise lisan-ı riyazidir. 
Evet, riyaziyat bu hakikat-ı ebediye ve ezeliye 
yi kanun namını verdiği düsturlar ile ifade 
eder.  

Kavanin-i tabiiye veya ilmiye ihtrarat-ı 
suniyeden ibaret değildir. Bugün her ilim 
birtakım hadisatın cem ve tasnifinden husule 
gelmiştir. Ve daima teceddüt ve terfie tabidir. 
O suretle ki saha-i tetkikatta vukua gelen her 
bir keşif nazariyat-ı mevcudeyi ya tasdik ya 
tekzip eder. Fakat bu tasdik veya tekzipten 
dolayı “hakayık-ı ilmiye” değişmez. Yalnız bu 
hakayıkı izhar ve iraeye medar olan tarik tebdil 
eder. Ulûmun terakki ve tekamülatını bir 
şehrin, bir memleketin zamanla tahavvül ve 
teceddüdüne kıyas etmemelidir. Bir şehirde 
harap olan binalar yıkılır veya bilhassa hedm 
edilir. Birilerine mebani’-i cedide inşa olunur. 
Ulûmun terakkisi ise hayvanat ve nebatatın 
tenasühüne benzer. Hayvan yavaş yavaş 
tenmiye ve tevsi’ ederek nihayet 
tanınmayacak bir surete girer. Terakkiyat-ı 
ilmiye de bunun gibidir. Nazariyat tekemmül 
eder fakat hakayık la-yetegayyür kalır.  

Terakki ve tekâmüle tâbi olmayan ilim yoktur. 
Vakıa bizde bu fikrin hilafında bulunanlar var 
ise de bunların iddiaları vahidir. Bazı kudema-
perestan Aristo’nun mantığı ile Oklidis’in 
hendesesini her türlü ihtiyaç-ı teceddütten 
masun kalmış birer (ilm-i mükemmel) olmak 
üzere göstermek isterler. Ve derler ki: 
“Öklidis’in kitabında münderiç olan eşkâl 
(dava)dan fazla bir şekil bulunamadığı gibi 
Kitab-ı Aristo’da münderiç olan durub-ı kıyas 
ve enva’ ve ahkâm-ı kıyastan başka bir şey 
bulunamaz” Bunlar bilmezler ki Öklidis’in 
hendesesi yalnız arz üzerindeki mesahatta 
hükmü cari olan bir takarri-i hendesedir. 
Aristo’nun mantığı da muhaveratta müstamel 
ve “nisb-i suriye” üzerine müesses bir 
mantıktır. Lisan-ı muhavere ise fikrin her nevi 
tecelliyatını ifadeden acizdir. Nitekim en adi 
bir muadele-i tefaziliyeyi bile lisanen ─tamamı 
tamamına ifade etmek müşküldür. Vakıa bir 

mudele-i tefazuliye hudud-i mahduda 
dâhilinde itmam edildiği takdirde bir dereceye 
kadar lisanen ifade olunabilirse de silsile 
suretinde itmam olunan ve hele hiç itmam 
olunamayan muadelat-ı tefazuliye lisan-ı 
avama tercüme edilemez. 

Hâlbuki hakîm-i şehîr Nivton bilfiil ispat ettiği 
vech üzere kavanin-i kevniyeyi yegâne irae 
edebilecek bir ifade bunların muadelat-ı 
tefazuliyeleridir. Eğer hesab-ı tefazuli ve 
tamamı daha doğrusu (hesab-ı asgar-ı na-
mütenahi) vücuda getirilmemiş olsa idi bugün 
meşhudumuz olan kavanin-i kevniye şüphesiz 
bulunamazdı. İşte safiyet-i nazariyesiyle ulûm-i 
müstakbelenin vaz’-ı esasatına muvaffak 
olmuş olan Aynştayn’ın keşfiyatında takip 
eylediği tarik de budur.  

Aynştayn mükevvenat-ı maddiyeyi riyazi bir 
fikir ile tetkik ve hadisat-ı tabiiyeye taalluk 
eden muadelat-ı tefaziliyeyi terkip ve tahlil 
etmek suretiyle nazariyat-ı hazıra-i ilmiyeyi 
temelden sarsacak bir mazhariyete nail 
olmuştur.  

Bu asrın en büyük riyaziyyunu meyanında bir 
mevki-i mahsus ve bir şeref-i bi- baha ihraz 
etmiş olan Aynştayn işbu tesisat-ı cedide ile 
namını tahlid ettiğine şüphe yoktur. Bu 
keşfiyat ve tetkikatın hulasa ve zübdesi şudur: 

“Bu âlemde kati ve hakiki bir şey yoktur. 
Mahsusat-ı zatiyemiz şimdiye kadar 
zannedildiği gibi hakiki  
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Ve mutlak olmayıp izafidir.  Kâinat ve hadisatta 
aglebiyet üzere hâkim olan izafiyettir”  

Asr-ı hazırın en büyük riyazi filozofu addedilen 
müteveffa (Henri poinkare) bile hakayık-ı 
riyaziyenin tecrübeden münteza olduğunu ve 
kendi âlemimize mahsus ve binâberîn izafi 
olması lazım geldiğini dava ve ispat etmişti. 

Mutlakıyet-i fen ve felsefe de pek 
ehemmiyetle mevzubahis edilen bir 
keyfiyettir. Fakat kâinat kâinat olalı eşya ve 
mükevvenatta bu mevzuun medlülünü 
bulmak, o manada bir hakikate tesadüf etmek 
beşeriyetçe mümkün ve müyesser olmadığına 
göre bu mefhumu bir lafz-ı mücerred 
mahiyetinde telakki etmek zarureti 
karşısındayız. Nitekim adalet-i mutlaka, 
hakikat-ı mahza gibi terkiplerde mutlakıyet 
mefhumunun hakikatte bir mana-i izafi ifade 
tebliğ eylediği muhtaç-ı tavzih değildir.  

Kezalik hikmet-i tabiiyede manzur olan her 
keyfiyet gibi vezn-i mutlak tabirinde de mana-i 
itlak aramak doğru değildir. Zaman-ı mutlak, 
mekân-ı mutlak zihn-i beşerde daima bir hayal 
mahiyetinde tecessüm etmiş şeylerdendir. 
Zaman ve mekân denilen eşya hakkındaki 
tarifat ve tevsifat ancak intibaat-ı müşahhasa 
muvacehesinde havasımız marifetiyle istihsal 
edilir. Velhasıl maddiyata izafe edilmeksizin 
zaman ve mekâna zati ve mutlak bir vücut 
vermek imkânsızdır. Şu hâlde mutlakıyet 
mazmunu haddizatında mümteniü’l idrak bir 
şeye ve hayal-nevaz bir muhale mevzu 
demektir. Bu itibar ile gerek alem-i haricide ve 
gerek saha-i ulûmda tetkik olunan bilcümle 
mevzuların vech ve zımnında artık izafiyet 
hâkim olduğuna şüphe etmemek lazım gelir.  

Aynştayn’ın “İzafiyet nazariyesi” namı tahtında 
meydana koyduğu hakayık-ı ilmiyenin başlıca 
esasları şunlardır: 

1 ─ Ulûm-i hikemîye ve mihanikiyede hareket-i 
mutlakanın vücudu bî-manadır. 

2 ─ Hadisat-ı ziyaiyede esir denilen seyyaleye 
lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

3 ─ Zaman ve mekân ve sürat mefhumları 
telakkiyata göre la-yenfekk bir küll teşkil 
ederler. Her nevi hadise-i tabiiyede bu 
mefhumlara tesadüf edilmek zaruridir.  

4 ─ Feza la- yetenahi değil, bir feza-i maddi ve 
mahduttur ve eb’ad-ı erbaa ile muttasıftır. 
Bunun muhiti ale-t-tahmin kürevidir. 

5 ─ tefekkürat-ı cedideye göre Öklidis’in 
hendesesi yerine yeni bir hendese vaz’ ve 
ikame olunmak lazımdır. 

6 ─ Ulûm-i hikemîye ve mihanikiye yerine bir 
yeni bir mihanik tesisi muktezidir. 

7 ─ Halâ da ziyanın süratinden (saniyede 
300.000 kilometre) fazla bir sürat müşahedesi 
mümkün değildir.  

8 ─ Ziyaî, elektriği ve mıknatısı hadisat- 
Aynştayn nazariyatıyla daha suhuletle kabil-i 
izahtır.  

Esasat-ı mezkûreye binaen artık kâinatı bir 
halâ-yı la-yetenahi içinde kaybolmuş ecsamın 
heyet-i mecmuasından ibaret farz ve tasavvur 
etmek icap etmez. Bilcümle hadisat-ı maddiye 
yekdiğerine tabi ve binaberin izafidir.  

Binbirdirek 9 Recebü’l ferd 134 

Muhammed İzzet 
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Felsefe ve Matematik 

Salt Gerçeklik ve Einstein  

 

Bugünkü ilmi araştırmalar bize açıkça gösterir 
ki insanoğlu mutlak varlığın sırlarını idrak 
edemeyecektir. Yani bu âlemde varoluş 
gerçeğindeki işin sırrını kavramak insanlık 
adına mümkün ve nasip olamayacaktır.  

İnsanlık idrak sınırını ne zaman aşarak sırlar 
âlemine dalmak istediyse önünde daima demir 
bir kapıya tesadüf etmiştir. 

Medeniyetin ilk devirlerinden günümüze kadar 
bütün filozofların zihnini meşgul edip 
düşündüren mesele duyularımızla 
hissettiğimiz şeylerin aslını idrak etmek, 
eşyanın hakikatini araştırıp incelemek ve 
hissettiklerimizle hakikatin birbiriyle örtüşüp 
örtüşmediğini kesin olarak bilmekti. 

Bu mesele döne dolaşa felsefenin doğa ötesi 
(metafizik) kısmına konu olmuştur. Bu 
neticeye göre kâinatı bize göründüğü gibi 
değil, gerçekte olduğu gibi bilmek, hem de çok 
iyi bilmek gerekiyordu.  Metafiziğin amacı ve 
hedefi de buydu. Eskilerin görüşüne göre 
temel mesele olarak kabul edilen bu muamma 
bugün psikoloji ilminin özel bir bölümü olarak 
zikredilen bir meseledir. 

Eski bilim adamlarını bu düşüncelere sevk 
eden neden kâinattaki olayların sürekli 
değişim ve dönüşüm içinde oluşuydu. Sürekli 
değişen bu olayların kendi kendine oluşması 
ihtimalini mantıken kabul edemiyorlardı. Onun 
ardında gizlenen değişmez gerçeği arıyorlardı. 
Onu bulmak ve bilmek istiyorlardı. Başlangıç 
dedikleri (Arkhe) de buydu. 

Eski filozoflardan bazıları bu ezeli hakikati 
somut âlemde aradığı gibi fikirler ve 
düşünceler âleminde, sayılarda, somut 
olmayanda ya da akıl yürütme yoluyla 
ulaştıkları gerçeklerde arayanlar da vardı.  

Beş duyu ile hissedilenin varlıkların dışında bir 
mutlak varlık, yani her türlü nitelemenin, 
ölçümün ve biçimlemenin olmadığı bir varlık 

olması gerektiğini idrak etmişti. İnsan aklının 
“illiyet / sebeplilik” prensibinin gereği olarak 
bu mutlak varlığı “zorunlu” olarak görüyordu. 
Çünkü değişen, dönüşen, gelişen hadisatı 
değişmeyen dönüşmeyen kesin bir hakikate, 
daimî bir sebebe dayandırmak gerekiyordu.  

Bu arada tabiatla ilgili gerçekleri keşfetmiş 
birçok âlim de ortaya çıkmıştı. 

Arşimet, Galileo ve Heron gibiler tabiatı 
doğrudan araştırıp sorgulayarak birçok 
bilimsel kanun keşfetmişlerdi. Günümüzde 
ilerleyen bilim onları doğrulayıp onaylamıştır. 
Bu âlimler günümüz biliminin temel taşlarını 
atanlardır. Bunlar felsefe ile ilgilenmedikleri 
için felsefe tarihinde filozof unvanıyla 
anılmasalar da deneylerle hakikati araştıran 
büyüklerdendir. Descartes ile Leibniz bu 
sınıftandır.  

Descartes günümüz felsefesinin babası ve 
eğiticisidir. Metafizik biliminin en olgun ve 
faziletli şahsiyetlerinden olmakla beraber 
matematik bilim adamlarının arasında da 
itibarlı bir yere sahipti. Kabul gören ilim ehlinin 
de önde gelenlerindendi.  

Descartes’in nazarında bize gayet samimi ve 
en yakın olan hakikat madde değil vicdandır.  

Yani Descartes’in anlatmak istediği şey 
algımızın somuttan çok soyuta dayandığıdır. 
Açık yüreklilikle itiraf etmeliyiz ki insanlığın 
adına bilim dediği göreceli bilginin sınırları 
dışında kalan doğa ötesi (metafizik) hakkında 
hiçbir şey bilmiyoruz.  

O halde bildiğimiz nedir? Bileceğimiz nedir? 
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Bu mühim suale cevap vermek için 
matematiğin incelemelerinden ve vardığı 
sonuçlardan yardım alarak “bu alemde 
insanların bildiği ve bileceği şeyler gerçeğin 
sadece göreceli bir kısmıdır” diyeceğiz. 

Evvelemirde şunu söyleyelim ki somut ve 
soyut varlıkları algıladığımız yetimizin işareti 
olan “meşairimiz” aklımızın da öncülüğü ve yol 
göstermesiyle bir mutlak varlığı hissettiriyor. 
Kâinat dediğimiz bütün evren bu sonsuz ve 
kendinden başkasına muhtaç olmayan 
kudretin tecellilerinden ibarettir. Bütün 
varlıklar ve bütün hadisat ancak o tecellinin 
eseridir. Gerçeğin tam olarak kendisi değildir. 
Bizim nazarımızda varlık veya hakikat şeklinde 
ifade edilişi bu mutlak gerçeğin göreceli olarak 
yansımasından başka bir şey değildir.  

İşte biz insanlar bu kadar bilebiliriz. Ve ancak 
bu kadar bileceğiz.  

Müslim ve gayrı Müslim âlimlerden birçoğu ile 
önceki ve sonraki tasavvuf büyükleri İnsaf 
sahibi bilim ve fen sahibi kişiler genellikle bu 
görüşte ortaktır. Dini görüşü şimdilik bir tarafa 
bırakalım. Çünkü dinin “manevi âlem” diye 
tarif ettiği alemi fethedebilmek insanlara 
müyesser olmamıştır. Biz bu somut kâinata 
bakalım. Keşfedebildiğimiz biçimde varlığını 
kabul edelim. Zaten matematik ve deneysel 
bilgi bundan fazlasını aramaz. İlim gözü beş 
duyu ile algılanan varlıkların ötesini göremez. 
Bu ilmin âlimi sadece hadisatın âlimidir.  

* 

** 

Bu fikri matematiğin bakış açısıyla inceleyelim.  

Matematiğin temel maksadının sayılabilir 
somut varlıkları aralarındaki kıyas noktasını 
esas alarak ölçmek olduğu malumdur.  

Peki varlıkları ölçmeye veya saymaya yarayan 
“kemiyet” nedir? 

Kemiyet matematikçilerin görüşüne göre 
artma veya eksilme kabul eden ve bir kıyas 
noktası bulunarak diğeriyle ölçülebilen şeydir.  

Sayı, boyut, yüzey, hacim veya bunlara ilinti 
kurulan mekân ile zaman birer kemiyettir. 
Bunun gibi bir cismin hızı, ölçümü ve cevheri 
gibi tabii özellikleri de dahil olmak üzere bütün 
asli prensipleri de birer kemiyettir. Çünkü 
bunların hepsini birden birer kıyas noktası 
bularak ölçmek mümkündür.  

İşte matematikçiler bu tarif ile yetinmişler 
hiçbir zaman, mekân nedir? Zaman nedir? 
Madde nedir? Gibi sorulara cevap 
aramamışlardır.  

Evet, matematikçiler mekân zaman 
mukayesesi üzerine kurulan göreceli bilgiyle 
yetinerek mutlak varlık, mutlak bilgi 
araştırmasına girişmemişlerdir.  

İşin gerçeği, zaman ve mekân gibi kavramlar 
beşerî bilginin başlangıcını teşkil ettiği için 
bunları tarif etmek muhaldir.  

Matematikçiler öyle zannedildiği gibi aklın 
prensiplerinden bahsetmez. Aklın faydası da 
fikre oyuncak sağlamaktan ibaret değildir. Tam 
aksine akıl; matematik bilginleri için gördükleri 
tabiata dair gerçekleri ifade edebilmeye 
yarayacak bir üslup hazırlar. Matematik 
nazarlarımızdan pek uzak olan maddenin 
gerçekliğini göstermek için yapılmış bir 
dürbündür. Keza nazarlarımıza pek uzak değil 
pek yakın olan unsurların gerçekliğini görmek 
için yapılmış bir mikroskop hükmündedir. Bu 
dürbün ve bu mikroskop olmasaydı âlemin 
içsel ahengi, dahili düzeni, hadisatın tetkik 
edilmesi bize sonsuza kadar meçhul kalırdı. 
Nazarlarımızın ulaşamayacağı bir örtünün 
altında saklı kalırdı. İşte âlemin bu ahengi 
bizim keşfedebildiğimiz yegâne gerçekliktir. 
Bugün bile cehalet karanlığı içinde kalmış bazı 
topluluklar vardır ki her an kâinatta sürüp 
giden değişen dönüşen ilerleyen hadisatı 
gördükleri hâlde etkilenmezler. O sonsuz 
kudretin varlığını idrak edebilmek için 
mucizelere muhtaçtırlar. 
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Hâlbuki asıl büyük mucize hadisattır. 
Varlıkların içine yazılmış bu büyük hakikattir. 
Bu yüce hakikati bize en kesin şekilde ifade 
eden lisan, matematiğin dilidir. Evet, 
matematik bu ebedi hakikati ve kanun denilen 
prensipleri ifade eder.  

Tabiat kanunları veya bilim büyük sanatkârın 
harikulade sanatından ibaret değildir. Tabiat 
kanunları bilimin de kaynağıdır. Bugün her 
bilim birtakım hadisatın bir araya getirilip 
tasnif edilmesinden meydana gelmiştir. Bu şu 
şekilde olur. İnceleme sahasında ortaya çıkan 
her keşif mevcut teoriyi ya tasdik eder ya da 
tekzip eder. Fakat bu onaylama ve 
yalanlamadan dolayı bilimsel gerçeklik 
değişmez. Yalnız bunu ortaya çıkarıp 
göstermeye vesile olan yol değişir. Bilimin 
ilerleme ve gelişmesi bir şehrin, bir 
memleketin zamanla değişip yenilenmesi ile 
kıyaslanmamalıdır. Bir şehirde harap olan 
binalar yıkılır veya özellikle yıkılır. Yerlerine 
yeni binalar inşa edilir. Bilimin ilerleyişi ise 
hayvanların ve bitkilerin başkalaşımına benzer. 
Hayvan yavaş yavaş büyüyüp gelişerek nihayet 
tanınmayacak bir hale gelir. İlmin ilerlemesi de 
bunun gibidir. Kuramlar tamamlanır fakat 
gerçekler değişmez.   

Gelişip ilerlemeye tabi olmayan yoktur. Her ne 
kadar bizde bu fikre muhalif olanlar varsa da 
bunların iddiaları ehemmiyetsizdir. Bazı 
geçmişe takılı kalanlar da Aristo’nun mantığı 
ile Öklit’in geometrisini her türlü şüphe ve 
tereddütten uzak mükemmel birer ilim olarak 
göstermek isterler. Ve derler ki: “Öklit’in 
kitabında bulunan şekiller (dava)den fazla bir 
şekil bulunamadığı gibi Aristo’nun kitabında da 
kıyas örnekleri ve hüküm çeşitlerinden başka 
bir şey bulunamaz” Bunlar bilmezler ki Öklit’in 
geometrisi yalnız yeryüzü üzerindeki arazi 
bilgisi için hükmü geçerli olan bir karşılaştırma 
geometrisidir. Aristo’nun mantığı da anlatımı 
eski ve şekil üzerine kurulmuş bir mantıktır. 
Konuşma dili ise düşünceleri açıkça ifade 
edebilmekten acizdir. Nitekim en basit bir fark 
denklemini bile sözle tam olarak ifade etmek 
zordur. Her ne kadar bir fark denklemi sınırlar 
dâhilinde sonuca ulaştığında bir dereceye 

kadar sözle ifade edilebilirse de silsile halinde 
çözülen veya hiç çözülemeyen denklemler halk 
diline tercüme edilemez. 

Hâlbuki ünlü bilim adamı Newton bilfiil ispat 
ettiği tarz üzere varlıkla ilgili esasları 
gösterebilecek tek ifade bunların 
denklemleridir. Eğer hesaptaki farkın tamamı 
daha doğrusu (hesaplanabilecek en küçük 
birim) ortaya çıkarılmamış olsaydı bugün şahit 
olduğumuz varoluş esasları şüphesiz 
bulunamazdı. İşte net görüşleriyle gelecekteki 
bilimlerin esaslarını koymaya muvaffak olmuş 
olan Einstein’ın buluşlarında izlediği yol da 
budur.  

Einstein tüm maddi varlıkları matematikçi 
görüşüyle tetkik edip doğal olaylarla 
ilişkilendirmiş, denklemler terkip edip 
çözümleyerek günümüz ilmini temelden 
sarsacak bir başarıya ulaşmıştır.  

Bu asrın en büyük matematikçileri arasında 
özel bir yer ve paha biçilmez bir onur kazanmış 
olan Einstein’ın bu yeniden kurduğu bilim ile 
namını daim ettirdiğine şüphe yoktur. Bu keşif 
ve incelemelerin özeti şudur: 

“Bu âlemde kesin bir gerçek yoktur. 
Duyularımızla hissettiklerimiz şimdiye kadar 
zannedildiği gibi hakiki 
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Ve mutlak olmayıp görecelidir.  Kâinat ve 
hadisatta hâkim olan çoğunlukla görecelitir”   

Bulunduğumuz asrın en büyük matematik 
filozofu kabul edilen merhum (Henri poincare) 
bile matematikteki hakikatlerin 
deneyimlerden elde edilmiş ve kendi 
dünyamıza ait olduğunu bu sebeple de 
göreceli olması gerektiğini savunmuş ve 
ispatlamıştı. 

Felsefe ve fennin mutlak olduğu görüşü de 
hakkında önemle bahsedilen bir durumdur. 
Fakat kâinat kâinat olalı eşyada ve mahlûkatta 
bu mevzuun ispatını bulmak, o anlamda bir 
gerçeğe rastlamak insanlık adına mümkün ve 
nasip olmayacağına göre bu kavramı yalın bir 
söz olarak algılamak zarureti karşısındayız. 
Nitekim mutlak adalet, salt gerçeklik gibi 
tamlamalarda mutlaklık kavramının gerçekte 
göreceli bir anlam ifade ettiğinin açıklamaya 
ihtiyacı yoktur.  

Bunun gibi Fizikte görülen her hal gibi mutlak 
ölçü tabirinde de genel bir anlam aramak 
doğru değildir. Mutlak zaman, mutlak mekân 
insan zihninde daima hayali olarak şekil 
almıştır. Zaman ve mekân denilen kavramlar 
hakkındaki tarif ve betimlemeler ancak 
somutlaştırılarak elde edilen izlenimler 
karşısında duyularımız aracılığıyla elde edilir. 
Velhasıl madde ile ilişkilendirmeksizin zaman 
ve mekâna kendine özgü, mutlak bir vücut 
vermek imkânsızdır. Şu hâlde mutlakıyet 
kavramı aslında idrakin mümkün olmadığı 
soyut bir şeye mevzu demektir. Bu itibarla 
gerek dış dünyada ve gerek bilim dünyasında 
araştırılan tüm mevzuların sebeplerinde artık 
göreceliğin hâkim olduğuna şüphe etmemek 
gerekir.  

Einstein’in “Görecelik Kuramı” adı altında 
ortaya koyduğu bilimsel gerçeklerin başlıca 
esasları şunlardır: 

1 ─ Mekanik ve maddenin hakikatini araştıran 
ilimlerde mutlak hareketin varlığı anlamsızdır. 

2 ─ Işık olaylarında esir denilen akıma ihtiyaç 
yoktur. 

3 ─ Zaman, mekân ve sürat kavramları 
mefhumları kabul edilen görüşlere göre 
bölünmez bir bütün teşkil ederler. Her türlü 
doğal hadisede bu kavramlara rastlamak 
zaruridir.  

4 ─ Uzay sonsuz değil, somut ve sınırlıdır. Dört 
boyutlu olarak nitelenmiştir. Bunun etrafı 
tahmini olarak küre şeklindedir.  

5 ─ Yeni düşüncelere göre Öklid’in geometrisi 
yerine yeni bir geometri oluşturmalıdır.  

6 ─ Mekanik ve maddenin hakikatini araştıran 
ilimler yerine yeni bir mekanik tesisi 
gerekmektedir.  

7 ─ Işığın boşluktaki hızından (saniyede 
300.000 kilometre) fazla bir hıza şahit 
olunması mümkün değildir.  

8 ─ Işık, elektrik ve mıknatısı Einstein’in 
kuramıyla daha kolaylıkla açıklamak 
mümkündür.  

Zikredilen esaslara dayanarak artık kâinatı bir 
boşluk ve sonsuzluk içinde kaybolmuş 
cisimlerin genel manzarasından ibaret sayarak 
bu şekilde tasavvur etmek gerekmez. Somut 
olayların tümü bir diğerine bağlı ve dolayısıyla 
görecelidir.  

Binbirdirek 9 Recep ayı 134 

Muhammed İzzet 
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