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Biraz Matematik ve Biraz Fizik 
 
      Akıl (us) işlemlerini yürüten beynimizin 
ortalama olarak bir buçuk kilogram ağırlığında 
ve yüz milyar sinir hücresinden oluştuğu 
söylenmektedir. Aklımız ile, beyin de dahil 
olmak üzere, olguları anlamaya ve anlatmaya, 
yani modellemeye çalışırız. Modelleme 
işleminde aklımızın en güçlü araçlarından 
birisi, kendi ürünü olan matematiktir. 
 
    Matematiğin kendisi, soyut kavramlar içeren 
aksiyomatik bir bilim dalı olup, gerçel 
dünya’daki bazı olguların modellenmesini 
kendilerine göre konu edinmiş olan fizik, 
kimya, biyoloji, sosyoloji, psikoloji,… gibi 
temel bilimler ile bunlar üzerine kurulu 
mühendislik, tıp, ekonomi,… gibi bilim 
dallarının  vazgeçilmez bir yardımcısıdır. Bu 
bilim dalları, kendi kavramları ile matematiğin 
kavramları arasındaki bağı kurduktan sonra 
büyük ölçüde matematik ile konuşmaktadır. 
Örneğin fizik, kuvvet-vektör veya hız-türev gibi 
bağları kurarak, kabul ettiği ilkeler (prensipler) 
çerçevesinde kendine özgü yöntemlerle 
matematiği de kullanarak kendini 
geliştirmektedir. Bazen tersi de olmaktadır.  
 
     Bazı fiziksel kavramların matematik karşı-
lıkları var olmayabilir. Bu kavrama ihtiyaç 
duyan fizikçi onu bulabilir, örneğin türev 
kavramının Newton tarafından bulunuşu gibi. 
Gerçi, matematikçiler türevi ilk olarak 
Leibnitz’in bulduğunu söylerler. Kim haklı kim 
haksız bilinmez, bilinen şey fizikçiler ile 
matematikçilerin genetik yapılarına yerleşmiş 
olan tatlı rekabet dürtüsüdür. Büyüme çağında 
olan bir çocuk bütün bunlardan habersiz, bir 
gün babasına: baba şu arabayı biraz hızlı sür, 
bak herkes seni geçiyor diyebilir. Baba, 
oğlunun hız kavramını bildiğini görünce, bu 
çocuk türevi de biliyordur diye düşünür. Annesi 
öğretmiştir. Yok, olamaz, çocuk sayıları bile 
doğru dürüst bilmiyor ki! Herhalde, hız denen 
kavramı da doğru dürüst bilmiyordur, ivmeyi 
de. Bilseydi, hızlan derdi. Sadece 
hissediyordur. Biraz rahatlar. Hissetmesi için 
de hızını biraz arttırır. 
    Matematikteki temel kavramlar gibi fizikte 
de temel kavramlar söz konusudur, örneğin 

kütle ve zaman gibi. Öklit (Euclide) 
geometrisinde nokta, doğru ve düzlem temel 
kavramlardır. Bir matematikçi nokta nedir, 
doğru nedir, düzlem nedir diye sormaz. 
Soranın da hemen matematikçi olmadığını 
anlar.  Fizikteki ilkeleri matematikteki 
aksiyomlar, kanunları da teoremler gibi 
düşünebiliriz. Öklit geometrisinde, iki 
noktadan bir doğru geçer önermesini 
ispatlamaya kalkışanın, hele gerçek dünyadan 
örneklerle açıklamaya kalkışanın matematikçi 
olmadığı hemen anlaşılır. Fizikçiler de fiziği 
bilmeyenleri hemen teşhis ederler. Umarım, 
paçayı kurtarırız. 
 
    Matematikçiler, bir matematik dalını 
oluştururken temel kavramların dışındaki 
kavramları tanımlar ve akiyomların 
devamındaki önermeleri, yani teoremleri 
kendine özgü bazı yöntemlerle ispatlarlar. 
Böylece bir matematik yapısı yükselmeye 
başlar. Mantık dışında başka malzemeye 
ihtiyaç yoktur. Ne güzel. Soyutlan ve kendi 
dünyanda yüksel. Bazı matematik yapılar 
bitirilebilir, yani orada, temel ve tanımlanan 
kavramlar ile aksiyomlar ve ispatlanmış 
teoremlerden başka bir şey yoktur. Bazıları da 
yükseldikçe yükselir, ve akıl havalanmaya 
başlar. Kendisinin bulduğu bu kadar sade bir 
yöntembilim (metodoloji) ile matematik 
yapılarını böyle yükseklere çıkarabildiğini 
görünce biraz böbürlenir, ama yükseklerde 
insanın kafasının dönmeye başladığını da 
görür. Gerçi Gödel, çok sağlam kafalı olan 
Hilbert’i, onun da kafasının dönebileceğine zor 
inandırmış olsa bile. Fazla açıldık. Fiziğe 
dönelim. Newton mekaniğinde de, 
aksiyomlarda olduğu gibi, ilkelerin geçerli 
olduklarının deneysel olarak gösterilmesi 
gerekmez. Örneğin eylemsizilik ilkesinde, 
hareketi gerçekleştirecek bir doğru nerede 
bulacaksınız, hadi buldunuz, gözlemlemek için 
ömrünüz yetecek mi? Yine esmeye başladık, 
saha yabancı, mayın tarlası gibi, bırakalım 
felsefecilere. Fiziği de fizikçilere. 
     Sayın Ali Ülger’in sözleri ile devam edelim: 
Matematik, başka bir yönüyle, bir dildir. Eğer 
bilimin gayesi evreni ve evrende olan her şeyi 
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anlamak, onlara hükmetmek ve 
yönlendirmekse, bunun için tabiatın kitabını 
okuyabilmemiz gerekir. Tabiatın kitabı ise, 
Galile’nin çok atıf alan sözleriyle, matematik 
dilinde yazılmıştır; onun harfleri geometrinin 
şekilleridir. Bunları anlamak ve 
yorumlayabilmek için matematik dilini 
bilmemiz gerekir (Matematik Dünyası, 2003 
Kış). 
 
    Matematiği öğrenir öğrenmez, gerçek 
dünyadaki olguları matematik ile anlama ve 
anlatmaya başlarız, yani matematiksel 
modelleme yapmaya başlarız. Örneğin fizik 
derslerindeki hocalarımız eğik atış, serbest 
düşme veya belli bir başlangıç hızı ile yukarıya 
doğru atılan bir cismin hareketini anlatırken, 
genellikle tahtaya bazı formüller yazarlar. Bazı 
durumlarda da formüllerin geçerliliğini görmek 
için deneyler yaparlar. Bazen de deneyler yapıp 
bu deneylerde yapılan ölçümlere ve gözlemlere 
bağlı olarak formüller bulunmasını veya 
formüllerdeki bilinmeyen parametre-lerin tesbit 
edilmesini isterler. Son zamanlarda simülasyon 
yapılmasını da istiyorlarmış. Bunlar nedir? 
Nereleri fizik, nereleri matematik? Deney ne 
demek, simülasyon ne demek?  
 
    Fizik derslerinde olduğu gibi, belli bir 
başlangıç hızı ile yukarıya doğru atılan bir 
cismin hareketini ele alalım. Ölçümler mks 
sisteminde yapılsın, yani uzunluğun birimi 
metre (m), kütlenin birimi kilogram (kg) ve 
zamanın birimi saniye (s) olsun. Hareketin 
doğrusal, hava ile sürtünme olmadığı ve 
yerçekimi ivmesinin yükseklikle değişmediği 
gibi bazı varsayımlar yaparak ve Newton 
prensiplerinden (1. Eylemsizlik prensibi, 2. 
Etki-tepki prensibi, 3. Momentum prensibi, 
Fdt dmv= , F ma= ) faydalanarak hareketi 
matematiksel olarak modellemeye çalışalım. 
Hareketi yeryüzüne dik bir eksen üzerinde 

irdeleyelim. Yerçekimi kuvveti P
�

, yerçekimi 
kuvvetinin büyüklüğü mgP =  olmak üzere, 

t = 0 anında cismin konumu 0)0( =y  ve 

hızı 0)0( vv =  olsun (Şekil-1).  

 
                       Şekil-1 
    Bir t anında cisme etki eden kuvvet, sadece 

yerçekimi kuvveti P
�

olmak üzere, PF
��

=  
eşitli ğindeki kuvvetlerin büyüklükleri için y 
ekseninin yönü de gözönüne alınarak,  

ma mg= −   

veya 
          gty −=′′ )(  

yazılır. Başlangıç değerlerle birlikte, 
 

gty −=′′ )(  

0)0( =y   ,  0)0( vv =  

 
diferansiyel denklemi, hareketin matematiksel 
bir anlatımıdır, yani bir matematiksel modeldir.  
 
    Fizk laboratuarındaki, dört silindirli bir 
motorun fiziki benzeri olan şey de bir 
modeldir, bir maket modeldir. Đyi oyuncak 
olurdu. Duvardaki Bor atom modeli denen 
çizim, güneş sistemi modeline ne kadar çok 
benziyor. Çizen gördü de mi çizdi ? Olabilir. 
Tiho de Brahe’ye, bahsetmiş olduğun gök 
cismi teleskopta göründü dediklerinde, ben onu 
zaten modelimde görmüştüm der.  Modeller, 
olguların anlatımıdır. Đstediğin gibi anlat. 
Öğretmenin bazen ışığa tanecik, bazen de dalga 
dediği gibi. Hangisi işine yararsa. Hayır. Her 
ikisi de işe yaramaktadır.   
  
    Matematiğe dönelim. Diferansiyel denklem 
kavramı matematiğin bir kavramıdır. 
Diferansiyel denklem nedir ve nasıl çözülür, 
bunlar  matematiğin sorunlarıdır. Dik atışın 
matematiksel modelindeki diferansiyel 
denklemi, ortaöğretim öğrencilerimizin 
hoşgörüsüne sığınarak çözmeye çalışalım. 
Denklemin her iki yanında, 
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             ∫∫ −=′′
tt

gdtdtty
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integrallerinin alınmasıyla, 

           0)( vgtty +−=′     

elde edilir. Böylece, t anında cismin hızını 
veren formülü elde etmiş olduk. Cismin 
konumu için, 

            ∫∫ +−=′
tt

dtvgtdtty
0

0

0

)()(  

sonucunda, 

            tvgtty 0
2

2

1
)( +−=     

elde edilir. Bu da yol formülü. Hareketin yol-
zaman ve hız-zaman grafikleri Şekil-2’deki 
gibidir. Yol-zaman grafiğinde t1 den t2 anına 
kadar geçen zaman aralığındaki yol miktarı 

)()( 12 tyty −  farkına eşittir. Bu yol 

miktarının hız-zaman grafiğindeki karşılığı 
taralı alana eşittir. Nasıl oluyorsa?      

      
                      Şekil-2 
    Yol-zaman grafiği ya da hız-zaman grafiği de 
tek başına bu hareketi anlatmaktadır. 
Dolayısıyla bunlar da hareketin birer 
matematiksel modelidir. Modelden, cismin ne 
kadar bir yüksekliğe çıkabileceği, ne kadar bir 
zaman sonra yere düşeceği, yere düştüğü 
andaki hızı, belli bir anda bulunduğu konumu 
ve hızı gibi hareket ile ilgili sonuçlar elde 
edilebilir. Bu sonuçlar deney sonuçları ile 
karşılaştırılarak modelin geçerliliği sınanır. 
Modelin verdikleri ile gerçek dünyada olup 
bitenlerin tamamıyla aynı olduğu söylenemez. 
Örneğin, başlangıç anında modelin anlattığına 
göre hız aniden v0 değerine ulaşmaktadır. Bu 
gerçeğe ters düşmektedir.  Cisim atılırken neler 
olmaktadır? Bunu da göz önüne alarak bir 
model nasıl kurulabilir?  
 

      Belli bir h  yüksekliğinden düşen cismin 
hareketini modellemeye çalışalım (Şekil-3) 
yardımcınız olsun. 
 

 
          Şekil-3                       Şekil-4 
 
    Dik atıştakine benzer varsayımlar ve 
düşüncelerle, 
     ( )y t g′′ = , 0)0( =y , 0)0( =′y  

diferensiyel denklemine ulaşılır. Bu denklemin 
çözülmesiyle, 

          2
2
1)( gtty =  

bulunur. Buna göre, cismin yere düşünceye 
kadar geçirdiği zaman süresi, 

           2 *1
2 2 /gt h t h g= ⇒ =  

ve yere düştüğü andaki hızı, 

          ghgttytv 2)()( *** ==′=  

olarak bulunur. Ancak, paraşüt ile atlayanlar 
için hiç de öyle değildir,  hareket doğrusal ve 
yeryüzüne dik olarak yapılmış olsa bile.  
 
     Şimdi, cismin hareketinde hava ile sürtünme 
de gözönüne alınsın. Diğer varsayımlar dik 
atıştaki gibi kalsın. Cisme etki eden kuvvetler 
için (Şekil-4), 

        sFPF
���

−=  

yazılabilir. Sürtünme kuvvetinin yönü 
hareketin ters yönünde olduğu açık, ancak 
büyüklüğü nedir? Sürtünme kuvvetinin 
büyüklüğünün  hızın büyüklüğü ile orantılı 
olduğu varsayılırsa, 
         )()( tykmgtym ′−=′′  

yazılabilir. Böylece, 

             gty
m

k
ty =′+′′ )()(  

             0)0( =y  , 0)0( =′y  

modeli oluşturulabilir. Buradan,  
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bulunur. Ortaöğretim öğrencileri sakın 
korkmayın, ileride çok kolay olduğunu 
göreceksiniz, ablalarınız ve ağabeyleriniz 
diferansiyel denklemler dersinde böyle kolay 
problemleri kopya kağıtlarına bile yazmazlar.  
 
    Yol formülünde türev alınırsa, cismin hızı 
için 
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m
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elde edilir. Her ne kadar hareket sonsuza kadar 
sürmese de,  bir matematikçiyi aşağıdaki limiti 
hesaplama zevkinden kimse alıkoyamaz. 
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olmak üzere, düşen cismin hızı sabit bir hıza 
yakınsamaktadır. Gerçek dünyada bu 
yakınsama k  ve m sabitlerine bağlı olmakla 
birlikte kısa bir zamanda gerçekleşmektedir. 
Yani kısa bir zaman sonra cismin hızı limit 
değere ulaşmakta ve sabitleşerek daha fazla 
artmamaktadır. Yağan yağmur taneciklerinin 
veya paraşütle yüksekten atlayan birisinin 
yeryüzüne düştüğündeki hızının büyük 
olmaması bundan olsa gerek. Bu sonucu, 
paraşütle atlamadan modelde görmek başka bir 
zevk. Limit almaya değdi.  
    Deney ne demek, simülasyon ne demek? 
Gökyüzünde sabit duran bir araçtan atlayıp 
yeryüzüne dik doğrultuda hareket etmek 
koşuluyla belli bir tür paraşüt için yüksekliğe 
bağlı olarak iniş zamanını öğrenmek 
istediğimizde bu atlayış ve zamanı gözlemleme 
bir deneydir. Böyle bir deney yapılabilir mi? 
Bilemem. Her deneyin bir zorluğu vardır. 
Kapalı bir kaptaki hava basıncının sıcaklığa 
bağlı olarak değişimini gözlemlemek de bir 
deneydir. Dört silindirli bir motorun işleyişini 
şu oyuncak gibi makette gözlemlemek de bir 

tür deneydir diyebiliriz. Ama gerçeğin kendisi 
değil. Egzoz dumanı bile çıkmıyor.  Buna, 
model üzerinde deney, benzetim veya 
simülasyon diyelim. Marifet, matematiksel 
modelde simülasyon yapmaktır. Paraşütü 
deneyelim. Düşey bir eksen çizip, eksenin 
pozitif tarafında atlama yüksekliğinde bir nokta 
işaretleyip, zaman ilerledikçe yukarıdaki 
formüle göre hesaplamalar yapıp eksen 
üzerinde noktanın konumunu işaretlemek bir 
simulasyondur. Üstelik görüntülü bir 
simülasyondur. Ne görünüyorsa? 
Hesaplamaları bilgisayara yaptırır monitörde 
görüntüleyebiliriz. Nokta çok kısa zaman 
aralıklarında işaretlenirse hareket sürekli 
gelişiyor gibi görünür. Nokta yerine bir paraşüt 
resmi alınırsa güzel bir animasyson olur. 
Gerçek olduğu sanılır. Eski bigisayarların 
monitörleri yoktu. Simülasyonlar görüntüsüz 
olurdu. 
 
    Deneyler olgularda (gerçek dünyada), 
simülasyon ise modelde (sanal dünyada) 
yapılır. Simülasyonlar deneylerin yerini 
alamaz. Bir modelin geçerliliği ancak deney ile 
tespit edilebilir. Deneylerin bir maliyeti vardır 
ve yapılması uzun zaman alabilir. Buna karşılık 
simülasyon oldukça masrafsız ve çok çabuk 
yapılabilir.  
 
     Model, simülasyon, sanal dünya gibi 
sözcükler, günümüz konuşma jargonunda  
gözde  sözcüklerdir. Hele örnek sözcüğü yerine 
model derseniz itibarınız rekor kırabilir. 
Simülasyon sözcüğünü ağzınızdan düşürmeyin. 
Sanal dünyanızdan sakın inmeyin, gerçekler 
acıdır. 
 

Gerçek dünya, olgu, model, sanal 
dünya, simülasyon, biraz Matematik ve biraz 
Fizik.  Hangisi nerede? Ya Đstatistik?  

 

 


