NEWTON’UN
KARANLIK SIRLARI
Yüzlerce yýllýk elyazmalarý bir bilim dahisinin
gizli uðraþýlarýný ortaya koyuyor...
Newton'un ölümünden yaklaþýk 200 yýl sonra hayranlarýnýn
çoðu, bilimin kardinali olarak gördükleri kiþinin zaman ve
enerjisinin önemli bir kýsmýný teoloji ve -daha da kötüsüsimya gibi konular için harcadýðýný öðrenince oldukça
þaþýrdýlar.
Ýlk biyografisini yazmýþ olan John Conduitt,
Newton’un bu çalýþmalarýnýn önemini
azýmsayarak sonraki birçok yorumcunun þu
yaklaþýmýna zemin hazýrladý: “Ciddi
çalýþmalarýndan yorulduðu zamanlarda tek
eðlencesi tarih, kronoloji, ilahiyat ve simya
gibi diðer konularla ilgilenmekti.”

koleksiyonu elde eden John Maynard
Keynes, 1947’de yayýnlanan “Newton,
herkes gibi bir insan” adlý yazýsýnda bu
alýþýlageldik kalýbý kýrdý. Karþý uca geçerek
þunu demeye kadar vardý: “Newton akýl
çaðýnýn ilki deðildi, büyücülerin
sonuncusuydu.”

1936 Sotheby satýþýyla birlikte Newton’un
simya çalýþmalarýný içeren en kapsamlý

Bundan sonra, simya konusunu gizemden
arýndýrma ve simyayý kendi tarihsel baðlamý

içerisinde görme konusunda çok þey
yapýldý. Yenilerdeki bazý çalýþmalar 17.
yüzyýldan önce simya ile kimyayý
birbirinden ayýrmaya çalýþmanýn olanaksýz
olduðunu savunuyor. Bu durumda
Newton’un konuya ilgi duymasýnda bir
olaðandýþýlýk yok ama Newton’un konuya
duyduðu ilginin alýþýlmadýk bir yoðunlukta
olduðunu da söylemek gerekiyor. Newton
ve bilimsel akranlarýnca savunulan
corpuscularian madde teorisi ýþýðýnda
bakýldýðýnda metallerin dönüþmesi
düþüncesinde makul olmayan veya akýldýþý
bir þey yoktu.
Ama birçok rasyonalist düþünüre asýl
sevimsiz görünen þey simya çalýþmalarýnýn
geleneksel olarak yazýldýðý incelikli ve

bilinçli alegorik tarzdý. Yeþil aslanlar,
Diana’nýn beyaz gavercinleri, ejderhalar ve
saireden söz ediyorlardý. Newton, ne var ki,
görünüþe bakýlýrsa bu alegorilerin altýnda
kendini gösteren nesnel bir gerçekliðin
bulunduðuna inanýyordu. Ve Newton
1660’larýn sonlarýnda, 1969’da
Cambridge’e gidinceye kadar büyük bir
enerji ve yoðunlukla kendini bu hakikati
bulmaya ve öte yandan da Ýncil’in ayný
þekilde akýl sýr ermez kehanet kitaplarýný
çözmeye adadý.
Bu dönemde Newton maddeyi farklý
biçimlere dönüþtürebilme ihtimaline yönelik
çok sayýda deneyler yaptý. Newton’dan
geriye kalan simya üzerine yazýlmýþ bir
yýðýn elyazmasý sadece kendi laboratuvar
sonuçlarýndan oluþmuyor, bunun yanýsýra
büyük bir gayretle topladýðý bilinçli bir
þekilde gizli kapaklý metinleri anlamlý kýlma
çabalarýndan da oluþuyor.
Bu elyazmalarý arasýnda çok sayýda baþka
yazarlar üzerine aldýðý notlar ve kelimesi
kelimesine aktarýlmýþ uzun kopyalar var.
Örneðin, Newton Monte Synders’in
“Gezegenlerin Dönüþümü” adlý yirmibin
kelimeden oluþan kitabýn tümünü yeniden
yazmýþ. Çoðu kez bu notlar ve alýntýlar
Newton’un ilgisiz gibi görünen alegorilerin
gerçekte ayný þeye iþaret edip etmediði
yolundaki kendi araþtýrmalarýnýn arasýna
serpiþtirilmiþ bulunuyor.
Newton’un kendi el yazýsýyla simya çalýþmalarý...

Kurþunu altýna dönüþtürmeye çalýþan
uðursuz, kara cübbeli büyücüler.. Acaba
Newton zamanýndaki simyacýlar tam olarak
böyle miydi? Evet, bu bazý simyacýlar için
doðru olabilir ama unutmamak gerekiyor ki
Robert Boyle, John Locke ve Leibniz gibi
dönemin büyük düþünürlerinin çoðu
simyayla ilgileniyordu. Ve Newton’un
zamanýnda simya artýk yasadýþý deðildi.
Önceleri yasadýþý olmasý simya ile
kalpazanlýk arasýnda bir iliþki olduðunun
düþünülmesinden kaynaklanýyordu.

Newton, Yunan mitlerini simya tarifleri olarak
yorumladý. Ona göre, Tanrý Vulcan’ýn, karýsý
Venüs’le sevgilisi Mars’ý yakaladýðý mit “Að”
denen bir metal alaþýmýný yapmanýn
alegorisiydi.

Günümüz kimya biliminin oluþumuna
önemli katkýlarda bulunmuþ olan simyanýn
asýl amacý ise “felsefe taþý”ný yapmaktý. En
sýradan anlamýyla sýradan madenleri altýna
dönüþtürebilecek týlsýmlý bir madde olan
felsefe taþýnýn evrensel dönüþümün etkeni
olduðu düþünülüyordu. Ayný zamanda
madenleri katýþýklýklarýndan arýndýracak ve
insaný hastalýklarýndan arýndýracak bir
etken olarak görülüyordu. Bu anlamda
felsefe taþý her derde deva olabilecek bir
ilaçtý.
Peki ama acaba Newton simyayla
uðraþýrken basitçe altýn peþinde miydi,
yoksa ölümsüzlüðün anahtarýný mý
arýyordu? Yoksa simya sadece biliminin bir
parçasý mýydý? Eðer 30 yýl boyunca
sakladýðý deney defterlerine bakýlýrsa þu
sonuca varmak kaçýnýlmaz: Newton
gerçekten de felsefe taþýný üretmeye
çalýþýyordu.

Ýnsanlarýn simyayý kara büyü olarak
görmelerinin belki de en büyük sebebi
kullandýklarý garip dildi. Simya metinlerinde
“yeþil ejder” veya “aþaðýlýk fahiþenin adet
kaný” gibi ifadelere sýk sýk rastlanýyordu.
Newton’un böylesi ibareler yazmýþ olmasý
bilim adamý kimliði düþünüldüðünde
gerçekten de akýl alýr gibi görünmüyor.
Ama bu simyanýn muammalý diliydi. Bu
metaforlar bilmeceli kavramlar biçiminde
örgüleniyordu. Bu þekilde, örneðin,
“aþaðýlýk fahiþenin adet kaný” ibaresi
deþifre edilebilir. Bu, basitçe antimonun
metal halidir; yani, antimon cevheri olan
“aþaðýlýk fahiþe”den elde edilen “adet
kaný”dýr. Simyacýlarýn bir tür þiirsellik
barýndýran bu þifreli dili kullanmayý
sevdikleri anlaþýlýyor. Ve belki de bu, birçok
simyacýnýn simya metinlerini þiir formunda
yazmalarýný açýklýyor. Ama ortak birçok
unsur barýndýrmakla birlikte her simyacýnýn
kendine özgü bir þifreli dili vardý. Ve
Newton farklý simya kitaplarýný okurken
bunlarýn iþaret ettikleri ortak gerçekliði
bulmaya çalýþýyordu. Simya nihai
bulmacaydý. Bulmaca çözmeyi seven
Newton için bu dayanamayacaðý meydan
okumaydý.
Ve Newton simyanýn bütün sýrlarýný
çözemese bile bazý ilerlemeler kaydettiðine
inanýyordu. Newton kendisini deniz
kýyýsýndaki bir çocuða benzetmesiyle
ünlüdür. Eline bir deniz kabuðu almýþtýr
ama koca denizin kýyýsýnda daha

keþfedilecek çok ama çok sayýda deniz
kabuðu daha vardýr. Sadece simya için
deðil, bir bütün olarak bilimsel
araþtýrmalarý hakkýnda söylediði þey buydu.
Newton Yunan mitlerinin felsefe taþý yapma
yolunda simya reçetelerini þifreli olarak
barýndýrdýðýný düþünüyordu. Bu teori uzun
bir zamandan beri vardý. Newton’un simya
konusundaki ana kaynaðý olan George
Starkey de bu teoriyi paylaþanlardan
biriydi. 17. yüzyýl baþlarýnda Michael Maier
Yunan mitolojisini bu çerçevede deþifre
etmeye çalýþmýþtý. Bu, ortak bir kanýydý ve
evrende bir tür “açýða vurulmuþ hikmet”
olduðu yolundaki inanýþýn bir parçasýydý.
Rönesans döneminde prisca sapientia, yani
“aslî hikmet” denilen bir düþünce geleneði
vardý. Buna göre önceden bu yana
aktarýlan ve Pisagor ve Platon gibi ardýllarla
günümüze kadar gelen gizli bir hikmet
vardý ve bu hikmet evreni anlamanýn nihai
aracýydý. Newton açýk bir þekilde buna
inanýyor ve baþkalarýna söylemese bile
kendini muhtemelen bu hikmeti elde
etmeye yazgýlý seçkinler arasýnda
görüyordu. Uðraþýlarýndan biri de kendine
simyacýl takma adlar bulmaktý ve bu takma
adlardan biri Jehovah Sanctus Unus, yani
Kutsal Olan Tek Yahova’ydý.
Newton’un ölümünden sonra simya üzerine
yazdýklarý gün yüzüne çýkmadý. Kuþkusuz
yazdýklarýna göz atanlar simya üzerine
yazdýklarýyla da karþýlaþýyorlardý. Ama bu

yazýlarýn gün ýþýðýna çýkmasýnýn bir skandal
olabileceði düþünülüyordu. Newton
1727’de öldü. Aydýnlanma çaðýndasýnýz.
Simya, ancak ahmaklarýn ilgilenebileceði ve
her türlü iþe yaramaz ortaçað bilgisinin bir
parçasý olarak görülüyor. Dolayýsýyla
Newton’un bu modasý geçmiþ alanda ciddi
sir þekilde çalýþmýþ olmasý gerçekten de
problematikti.
Peki acaba Newton’un kendini derin bir
þekilde simyaya adamýþ olmasý Newton’u
gözümüzden düþürecek mi? Katý bir
bilimsel duruþ bakýmýndan belki, ama
bütün bunlar Newton’u daha ilginç bir kiþi
haline getiren bir yönünü ve entellektüel
arayýþlarýnýn inanýlmaz çeþitliliðini bizlere
açýyor. Öte yandan Bilimsel Devrimin birçok
önde gelen kiþisinin simyayla ciddi bir
þekilde ilgilenmiþ olmasý gerçeði bu
döneme farklý bir ýþýk altýnda yeniden
bakýlabileceði yeni bir tarihsel bakýþ açýsý
sunuyor.
Bilmece hala çözülmüþ deðil
Newton’un simya çalýþmalarý hala büyük bir
çözülmemiþ gizem olarak duruyor. Bu
çalýþmalarýn çoðu hala yayýnlanmamýþ
durumda ve birçok soru hala cevapsýz.
Bunun nedenlerinden biri deney
defterlerinin çok þifreli olmasýndan
kaynaklanýyor. Bu defterler 1678’de
Newton’un laboratuarýnda çýkan bir
yangýndan hemen sonra bir araya getirildi.
Bu yangýnda yok olmasalardý bugün

elimizde daha fazla materyal olacaktý.
Öte yandan Newton’un kullandýðý
terminoloji çok kafa karýþtýrýcý. Yeþil Aslan
veya Babil Ejderhasý gibi örtülü ifadeler
kullanýyor ama görünüþe bakýlýrsa bunlarý
doðrudan kaynaklarýnýn kullandýðýndan
farklý anlamlarda kullanýyor. Dolayýsýyla bu
ifadelerin neye karþýlýk geldiðinin
anlaþýlmasý yolunda hem laboratuarda hem
de metin üzerinde uzun boylu çalýþmalar
yapýlmasý gerekiyor.
Bunun da ötesinde Newton deneylerini
hangi amaçla yaptýðýndan söz etmiyor
sadece “Þunu ve þunu yaptým ve uçucu bir
madde elde ettim” gibi sözler söylüyor.
Böylece bütün bunlardan bir çýkarým
yapýlarak bir araya konmasý ve daha da
önemlisi uzun yýllar üzerinde çalýþýlmýþ bu
alyazmalarýnýn kronolojik bir sýraya
konulmasý gerekiyor. Yani büyük bir yapboz
oyunu meraklý araþtýrmacýlarý bekliyor.
Öte yandan Newton’un simya hakkýndaki
görüþlerinin fizik, optik, matematik ve
teoloji üzerine çalýþmalarýnda ne ölçüde
etkili olduðu da ayrý ve canalýcý bir mesele
olarak duruyor. J

Newton’un bilimsel mirasý
Aynalý teleskobu icad etti
Newton zamanýndaki standart teleskop olan mercekli teleskop
istenen sonucu vermiyordu. Cam
mercekler ýþýkta bulunan farklý
renkleri farklý uzaklýklara
odaklýyordu. Bunun sonucunda
teleskopla görülen herhangi bir
parlak cismin kenarlarýnda, bu
cisimleri bir miktar odaktan
uzaklaþtýran renkli saçaklar
oluþuyordu. Newton bu
“kromatik sapma” problemini
mercek yerine ayna kullanarak
çözdü. 1668’de kendi yaptýðý
aynalý teleskop sadece 6 inç
uzunluðundaydý. Bu küçük alet
Newton’ýn 1671’de Royal
sadece renkli saçaklarý ortadan
Society’ye sunduðu 6 inçlik
kaldýrmakla kalmadý, ama
aynalý teleskobun kopyasý.
odaklandýðý cismi 40 kat kadar
büyüttü, yani Newton’un kendi
deðiþiyle “6 inçlik bir borunun yapabileceðinden fazlaydý”.
Teleskobunu Royal Society’ye sunduktan sonra, o zamana kadar
adý saný duyulmamýþ olan Newton’a üyelik teklif edildi; ve

sonradan, 1727’de ölünceye kadar Royal Society’nin 24 yýl
baþkanlýðýný yaptý.

Yeni bir ýþýk ve renk teorisi ortaya koydu
Teleskobunu Royal Society’ye sunmasýnýn üzerinden çok geçmeden
bu saygýn kuruma yeni ýþýk ve
renk teorisi hakkýnda bir yazý
sundu. Prizmalar ve çok titiz
deneysel tekniðini kullanarak
Newton güneþ ýþýðýnýn
gökkuþaðýnýn bütün renklerini
içerdiðini keþfetti. Bu renkler
birbirinden ayrýlmaz bir þekilde
bir araya gelip beyaz ýþýðý
oluþturuyorlardý.

“Newton Iþýðý Ýnceliyor”,
Illustrated London News’ten,
4 Haziran 1870.

Iþýk üzerine deneylerini 1666
yýlýnda 24 yaþýndayken yapmýþ
olmasýna raðmen ýþýk ve renk
üzerine bulgularýný özetleyen
Optik kitabýný 1704 yýlýna kadar
yayýnlamadý.

Calculus’u buldu

Hareketin üç yasasýný ortaya koydu

Newton gezegenlerin hareketi ve bunlarý güneþ çevresinde
yörüngelerinde tutan þeyin ne olduðu problemi üzerine düþünmeye
baþladýðýnda, o günün matematiðinin bu iþ için yeterli olmadýðýný
farketti.

Newton’un Principia’sý uzmanlar için bile iki açýdan anlaþýlmasý zor
bir kitaptýr. Özgün haliyle Latince yazýlmýþtýr ve içerisinde içinden
çýkýlmasý zor bir matematik kullanýlmýþtýr. Ama herkesin basit ve
açýk olarak anlayabileceði bir þey vardýr ki bu da hareketin üç
yasasýdýr.

Yön ve hýz gibi özellikler doðalarý
gereði süreðen bir akýþ hali
içerisindeydiler ve zaman
içerisinde deðiþiyorlar ve çeþitli
deðiþim oranlarý ortaya
koyuyorlardý. Böylece calculus
olarak bilinen yeni bir matematik
dalý icad etti.
Calculus sayesinde eðrilere
teðetler çizebildi, eðrilerin
uzunluklarýný belirleyebildi ve
klasik geometriyle çözemediði
diðer problemleri çözebildi.
Ýlginçtir ki, Newton’un baþyapýtý
olan Principia’da calculus yýllar
önce icad ettiði biçimiyle yer
almýyordu. Bunun sebebi calculus
hakkýnda henüz herhangi bir þey
yayýnlamamýþ olmasýydý. Bunun
Newton’un “How to Draw
yerine klasik geometriyi çok üst
Tangents to Mechanicall Lines”
düzeyde kullanarak ilgili
(8 Kasým 1665) çalýþmasýnýn
yöntemleri bir araya getirdi ve
ilk sayfasýnýn elyazmasý.
okuyucular için herhangi bir
basitleþtirme giriþiminde
bulunmadý. Bunun sebebi, kendi
sözleriyle, “yüzeysel matematik bilgisine sahip kiþiler tarafýndan
taciz edilmekten kaçýnmak”tý.

Eylemsizlik yasasýna göre, her
cisim, üzerine etki eden bir
kuvvetle durumunu deðiþtirmeye
zorlanmadýkça, yerinde
hareketsiz durmayý ya da düz bir
çizgi üzerinde sabit hareket
etmeyi sürdürür.
Ývme yasasýna göre, bir cisme
etki eden kuvvet cismin kütlesi ve
ivmesinin çarpýmýna eþittir.
Etki ve tepki yasasýna göre ise
her etki için bununla ayný
büyüklükte ters yönde bir tepki
ortaya çýkar. Bunlarýn yanýsýra
Newton Principia’da zaman ve
mekanýn iki genel prensibini de
ortaya koymuþtur.
Principia’nýn orijinal 1687
Latince baskýsýnda yer alan
Newton’un birinci ve ikinci
hareket yasalarý.

Bütün bunlar Newton mekaniði
olarak bilinen, evrenin nasýl
iþlediðine iliþkin klasik
açýklamasýný oluþturmuþtur. Ve
mekanik enerji ve kuvvetlerle ve
bunlarýn cisimler üzerindeki etkileriyle ilgilenen bir fizik dalý haline
gelmiþtir.

Evrensel çekim yasasý

Modern bilimin babasý oldu

Newton’un, ölümünden kýsa süre önce annesinin bahçesinde bir
elmanýn düþüþünü gördüðü ve bunun onda þu düþüncenin
doðmasýna sebep olduðu
söylenir: “çekim kuvveti
dünyadan belli bir uzaklýkla
sýnýrlý olmayýpgenelde
düþünüldüðünden çok daha
uzaða uzanýyor olmalýydý. Neden
aya kadar uzanmasýn ... ve eðer
böyleyse bu ayýn hareketini
etkiliyor ve belki de yörüngesinde
kalmasýný saðlýyor olmalýdýr.”

Newton modern bilimsel yöntemin birçok unsurunu ortaya
koydu.1670’lerin baþlarýnda ýþýðýn özellikleri üzerine yazdýðý ve
Royal Society’ye sunduðu
risalesinde uzun yaþamý boyunca
kullandýðý bütün yöntemleri
gösterdi: deneyler yapmak ve
sonuçlar üzerine çok dikkatli
notlar almak; ölçümler yapmak;
ilk deneylerin sonuçlarýna göre
yeniden deneyler yapmak; bir
teori formüle etmek, sonra bu
teoriyi test etmek üzere yeni
deneyler yapmak; ve son olarak
diðer bilim adamlarýnýn yolun
bütün adýmlarýný
tekrarlayabilmesi için itinalý bir
þekilde bütün süreci betimlemek.
Bu, bugün bütün bilim
adamlarýnýn izlediði yöntemdir.

Evrensel çekim düþüncesi
Newton’un zihninde, annesinin
Woolsthrope’daki evinin
bahçesinde bir elmanýn yere
düþüþünü izlerken uyanmýþtýr.
Yukarýdaki resimde bahçenin
bugünkü hali görülüyor.

Bu beyin fýrtýnasý onu evrensel
çekim yasasýna götürdü. Bu
yasaya göre evrendeki bütün
madde parçacýklarý bir diðerini
çeker.

Bu Yasa güneþin çevresindeki
gezegenlerin yörüngesinden ay
ve güneþin gelgitler üzerindeki
etkisine kadar birçok þeyi
açýklýyordu. Ve bu yasa, yaklaþýk
200 yýl boyunca bilim dünyasýnda yersel ve göksel mekaniðin
kabul edilen betimlemesi olarak hakim oldu - ta ki Einstein gelip
görecelik kuramýný ortaya atýncaya kadar.

Newton ünlü bir sözünde þöyle
“Newton”, William Blake, 1795. demiþtir: “Eðer ileriyi
görebiliyorsam, bu, devlerin
omuzlarý üzerinde duruyor
oluþumdandýr.” Bugün bilim adamlarýnýn çoðu bilim dünyasýnýn en
büyük devinin Isaac Newton olduðunu büyük bir rahatlýkla
söyleyeceklerdir.

Bugün bilim adamlarýnýn çoðu bilim dünyasýnýn en büyük devinin Isaac Newton
olduðunu büyük bir rahatlýkla söyleyeceklerdir.

