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u say›da yerçekiminin kâﬂifi ünlü ve sayg›n Sir
Isaac Newton’u konu edece¤im.
Gauss ve Arﬂimet’le birlikte, yaﬂam›ﬂ en büyük
üç matematikçiden biri olarak kabul edilir.
En büyük üç matematikçinin ikisinin fizikçi olmas›n›n bir anlam› olmal› ama ne?
Newton 1642’de ‹ngiltere’de prematüre bir
bebek olarak dünyaya gelmiﬂ. O kadar miniminnac›k do¤muﬂ ki, annesinin anlat›m›na göre, küçük bir testiye s›¤abilece¤i gibi, yan›nda boﬂ yer
bile kal›rm›ﬂ.
Vars›l say›labilecek bir çiftçi olan ama kendi
imzas›n› atamayacak kadar da cahil olan babas›,
ki onun da ad› Isaac Newton’du, do¤umdan üç
ay önce ölmüﬂ. Annesi üç y›l sonra yaﬂl› ve zengin bir rahiple evlenip o¤lunu terketmiﬂ ve bu
terkediliﬂ Isaac’ta yaﬂam› boyunca sürecek derin
yaralar açm›ﬂ. 19 yaﬂ›nda s›ralad›¤›
günah listesinde, üvey babam› ve annemi ve evlerini yakmakla tehdit etmek de vard›r.
Anneannesiyle dedesinin yan›nda
büyümüﬂ. 12 yaﬂ›na dek di¤er çocuklardan pek fark› yokmuﬂ. O yaﬂtan itibaren küçük mekanik araç gereçler
yapmaya, kimyayla ilgilenmeye baﬂlam›ﬂ. Gösterdi¤i beceri ve yarat›c›l›kla çevresinde sivrilmiﬂ.
Bu y›llarda ikinci kocas›n› da kaybeden annesi, genç Newton’un çiftlik iﬂlerine el at›p koyun
tüccar› olmas›n› istemekteymiﬂ. Araya giren amcas› sayesinde, Newton, Cambridge’e gönderilerek matematik okumuﬂ. Burada da baﬂar›l› olan
Newton yavaﬂ yavaﬂ “dalg›n profesör”lerden biri
olmaya baﬂlam›ﬂ. ‹ﬂine ve düﬂüncelerine kendini
o denli kapt›r›rm›ﬂ ki bütün gün yemek yemeyi
unuttu¤u olurmuﬂ. Yerçekimi konusuna el atmadan önce optik üzerine çal›ﬂmalar yapm›ﬂ. Prizmalardan süzdü¤ü beyaz ›ﬂ›ktan elde etti¤i gökkuﬂa¤›ms› ayr›k renkli ›ﬂ›nlarla izgeyi (izgenin ‹ngilizcesi “specktrum”, Arapças› “tayf”d›r) deneysel olarak göstermiﬂ. Yine mercek ve prizmalar
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kullanarak bu ayr›ﬂm›ﬂ rengârenk ›ﬂ›nlar› ters iﬂleme sokarak tekrar beyaz ›ﬂ›¤a çevirmeyi baﬂarm›ﬂ. ‹lk basamakta yapt›¤› iﬂlem bugün “analiz”,
ikincisi de “sentez” olarak adland›r›l›r. Bu deneylerle bilim çevrelerinde ›ﬂ›k konusunda derin tart›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r. O dönemin ünlü astronomu
Robert Hooke’un kan›tlamakta zorland›¤› “gezegenlerin yörüngelerinin eliptik olmas›” hipotezini
bir baﬂka genç astronom olan Edmond Halley’in
iste¤i üzerine Newton üç ayda kan›tlam›ﬂ. Ard›ndan onsekiz ayda 550 sayfal›k “Principia” ad›n›
verdi¤i eserini yazm›ﬂ. Sonuçta, “her kütlenin di¤er kütleleri kütlelerin karﬂ›l›kl› çarp›m› ve aralar›ndaki uzakl›¤›n karesiyle ters orant›l› çekim
güçleri oluﬂturacaklar›n›” önermiﬂ. Peﬂis›ra yerçekimi yasas›n› kaleme alm›ﬂ.
Newton, türev ve integrali de keﬂfederek matematiksel analizi yaratm›ﬂt›r.
1689’da Parlamento’ya seçilen
Newton Parlamento’da sadece bir kez
konuﬂma yapm›ﬂt›r. Kay›tlara da geçen
konuﬂmas› bir bilimadam›na yak›ﬂ›r derecede k›sa, net ve aç›kt›: Rica etsem
acaba pencereyi kapatabilir misiniz?
Daha sonralar› kimyaya merak
salan Newton, hava-c›va üzerine epey deney
yapm›ﬂ. 1693 sonbahar›nda birçok kereler sinir
krizi geçirmiﬂ. Geçimsiz ve dayan›lmaz bir adam
olduktan sonra da kendini dine vermiﬂ. Döneminin birçok ünlü bilimcisiyle de çat›ﬂm›ﬂ olan
Newton hiç evlenmemiﬂ ve çok az dost edinmiﬂ
olarak 1727’de ölmüﬂtür. Sir Isaac Newton’un
kafas›na gerçekten elma düﬂmedi¤i, bunun dedikodudan ibaret oldu¤u bugün bakt›rd›¤›m bakla
fal›nda ç›kt›.
Geçenlerde de kafam› dolmuﬂun kap›s›na çarpt›¤›mda o zamana dek benden gizlenen bir gerçe¤in
fark›na vard›m: Bilimcilerin buluﬂlar› kafalar›na
düﬂen cisimlerle de¤il, daha çok, y›llar süren çal›ﬂmalarla, nadiren de tesadüfler sonucu oluﬂuyordu... ♠
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