
S
tockholm’deki uluslararas› Mekanik kongre-

sinden dönerken Berlin’de Profesör Einstein’›

ziyaret etmek istiyordum. Asl›nda Berlin’de

birkaç gün kalmak zorunda oldu¤umdan bu süre

zarf›nda kendisini aramay› görev edinmifltim. Bu

amaçla Stockholm’deki kongreye kat›lan, tansör

hesab›n›n kurucusu Profesör Levi-Civita’dan bir

mektup alm›flt›m. Profesör Levi-Civita bu mektu-

bunda özellikle güç bilimsel konulara iliflkin görüfl-

mekten kaç›naca¤›m› ve kendisini yormayaca¤›m›

temin ediyordu.

Einstein’›n öteden beri gayet basit ve çekingen

bir hayat yaflad›¤›n› da biliyordum. Bu yüzden

kendisini bulmak çok güçtü. Berlin büyükelçimiz

Kemalettin Sami Pafla’ya bu zorluktan bahseder-

ken Pafla büyük bir iyilik yaparak bu konuyu hal-

letmeyi üstlendi.

Nitekim tam bir hafta bu iflin peflinden koflarak

bütün zorluklara ra¤men bunu hakk›yla baflard›.

Einstein’›n Berlin’e hemen yüz kilometre mesafede

küçük bir köyün kenar›nda, orman

yak›n›nda bulunan villas›nda ne tele-

fonu vard› ne orada oldu¤unu bilen

biri. Ancak izini süren Sefir Pafla

komflular›n›n telefonlar› arac›l›¤›yla

kendisini ziyaret etmemizi sa¤lad›.

Harekete art›k bir gün kalm›flt›,

kendisini ziyaretten ümidi kesmifl-

tim. ‹flte böyle bir anda ö¤leye do¤ru

büyükelçimiz Kemalettin Sami Pafla,

saat beflte Profesör Einstein’a çaya

davetli oldu¤umuzu müjdeledi. Saat dörtte Bat›

Berlin’den, Sefir Pafla’yla arabayla hareket ettik, ol-

dukça s›k› aramalardan geçtikten sonra nihayet

Einstein’in bulundu¤u köye gelmifltik.

Orman kenar›nda olan bu köyün ilk göze çar-

pan yönü, pek ›ss›z ve do¤al olmas›yd›. “Villa

Einstein” diye soruyoruz. Kimsenin haberi yok!

Sonunda villaya giden patikaya ç›kan yola geldik.

Villay› ö¤renebildik, villaya giden kum patikay› iz-

leyerek orman kenar›ndaki ahflap villaya vard›k.

Bir da¤ yamac›nda yap›lm›fl olan bu villan›n önün-

de genifl bir ahflap tarasa vard›. Buna bir merdiven-

le ç›k›l›yordu. ‹flte bu tarasaya, villan›n tek bir oda-

s› boylu boyunca bak›yordu. Bu oda modern tarz-

da döflenmifl, hem yemek hem de oturma odas›yd›.

Art›k bu odaya girmifltik. ‹çeride kimse yoktu. Bu-

rada da tekrar “geldi¤imizi nas›l haber verece¤iz,

evin sakinlerini nas›l bulaca¤›z?” sorunuyla karfl›-

laflt›k. Karars›zl›¤›m›zdan ç›kan gürültü üzerine

hizmetçi k›z geldi ve geldi¤imizi haber verdik.

Önce Madam Einstein bizi çekti¤imiz zorluk-

lar› bilen bir tav›rla karfl›lad›. Görüflmemizden do-

lay› çok memnun oldu¤unu söyledi. Hemen hiz-

metçi k›z ile Profesör Einstein’e haber yollad›.

Geçen sene telefonu olan bir villada oturdukla-

r›n›, her gün, her taraftan (Paris, Londra ve New

York’a de¤in) gelen telefonlarla çok fazla meflgul

edildiklerini, bu sene, bu villada gayet sakin ve rahat

yaflayabilmek için kesinlikle telefon almad›klar›n› ve

hatta izlerini bile gizlemeye çal›flt›klar›n› söyledi.

Gerçekten, çok tan›nm›fl olmaktan kaynakl›

bir ters etki olan bu yal›nl›¤› anla-

mak zor de¤ildi.

Einstein, ne Edison gibi her gün

kulland›¤›m›z uygar araçlar›n muci-

diydi ne de Pastör gibi hayat›m›z›

kendisine borçlu oldu¤umuz bir afl›-

y› bulmufltu. Gene de en popüler

isimlerdendi.

Hem de tuhaf olan fluydu ki ün-

lü Emil Ludwig’in dedi¤i gibi Einste-

in’dan bahseden üç yüz milyon kifli

olmas›na ra¤men onu gerçekten anlayanlar›n say›-

s› bini geçmez.

Büyük savafllar, ekonomik mücadeleler aras›n-

da yorgun düflen, ezilen insanl›k, Einstein görecelik

kuram›n› ortaya koydu¤unda hiç olmazsa bir an

için üstünlü¤ünü hissetmifl ve insan dehas›n›n ne

kadar güçlü oldu¤unu övünerek seyredebilme f›rsa-

t›n› bulmufltur. ‹flte bundan dolay› Einstein böyle

bir popülarite kazanm›flt›r diyebiliriz.

Nihayet Profesör Einstein geldi. Önce, hangi

dilde konuflabilece¤imizi sordu, Almanca olmas›na

memnun oldu. Kemalettin Sami Pafla profesörün

davetine çok teflekkür etti.
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Profesör Einstein resimlerindeki gibi hatta belki

de daha yumuflak bir izlenim b›rak›yordu. Kendisi

daha çok bir sanatç› izlenimini veriyordu. Keten bir

pantolon ve üzerine yün bir fanila giymiflti. Aya¤›n-

da çoraps›z bir sandalet vard›. Böylece villas›nda bü-

yük bir içtenlik ve yal›nl›kla bizi kabul ediyordu.

Pafla Türkiye’de Mühendislik Fakültesi’nde de

bu soyut kuramla u¤rafl›ld›¤›n› büyük bir zevkle

söyledi. Bilimsel konuflmalara giriflebilmek için pa-

flan›n bu sözünden yararlanarak, görecelik üzerine

Mühendislik Fakültesi’nde verilen dersin seviyesini

anlatmak için, onun kitaplar›ndan baflka, Weyl,

Eddington, v. Laue, J. Becquerel ve di¤erlerinin ki-

taplar›n›n okutuldu¤unu söyledim.

Bunun üzerine Eddington’un “Gravitation and

Time, Space” kitab›n›n yaln›zca aç›klamadan iba-

ret oldu¤unu, fakat “The Mathematical Theory of

Relativity” kitab›n›n çok iyi oldu¤unu söyledi.

Gerçekten de bu kitab›n Almanca çevi-

risinin sonunda Hamilton prensibinin

uygulamas›na iliflkin Einstein’›n bir ek

yaz›s› vard›r.

Ben, bu bahaneyle ço¤u ‹ngiliz

eserinde metafizik konular›n›n ihmal

edildi¤inden ve konunun pürüzlü yön-

lerinin kapat›ld›¤›ndan flikayet ettim ve

Eddington’un kitab›na çok hayran ol-

du¤umu ekledim. Önce bu düflünceme

kat›lm›yormufl gibi göründü. Sonra

gözleri parlad›, çocuklara özgü bir gü-

lümsemeyle “Hakl›s›n›z” dedi, “‹ngiliz-

ler problem görmek istemezler”.

Weyl’in kitab›n›n çok iyi, çok derin oldu¤una

iliflkin konufltuktan sonra Frans›zca kitaplardan J.

Becquerel’in kitab›n›n iyi ve basit bulundu¤unu

söyledim.

“Evet,” dedi, “fakat bu kitab›n önemli bir k›s-

m› gayet ince bir zekâs› olan ünlü fizikçi Lange-

vin’e aittir.”

Konuflmam›z, bundan sonra, fizik dünyas›n›n

en önemli sorunu olan “nedensellik-Causalité” il-

kesi üzerine geliflti. Bu konuya iliflkin düflüncesini

sordum.

Bilindi¤i üzere yeni atom kuram›nda flimdiye

kadar bilimin temel tafl› olan “nedensellik” (Ca-

usalité) ilkesi sars›lm›fl bulunuyor. Özellikle yeni

dalga mekani¤ini ortaya koyan E. Schrödinger fi-

zik yasalar›n›n istatistiksel önemi oldu¤unu ve ya-

saya göre oluflumunu düflündü¤ümüz olaylar›n

önemlerinin sadece rastlant›sal oldu¤unu öne sürü-

yor. Nedensellik ilkesinden, her olay›n “en az›ndan

fiziksel olaylar›n” bir nedeni bulundu¤unu ve “ay-

n› flartlar alt›nda ayn› nedenlerin, her zaman ayn›

sonucu vermesini” anl›yoruz.

Profesör Einstein, her halde Causalité’ye ba¤l›

oldu¤unu ve olaylar›n bu noktadan aç›klanmaya

çal›fl›lmas› gerekti¤ini söyledi. Ancak olay›n temel

yasas› bulunmad›kça veya bunu uygulama imkân›

zor oldu¤u sürece, istatistiksel yöntemin çok gerek-

li oldu¤unu onaylad› ve ekledi. Düflüncesini aç›kla-

mak için termodinami¤in, Brown hareketi saptan-

madan önceki halini düflünelim dedi.

E. Schrödinger’in dalga mekani¤i hakk›ndaki

düflüncelerini sordum. Çok ilginç olmas›na karfl›n

dalga mekani¤indeki ε sabitine ne anlam verilece-

¤ini henüz Schrödinger’in gösteremedi¤ini ekledi.

Konuflmam›z›n bu an›nda Madam Einstein bi-

zi çaya davet etti. Çay masas›nda tek-

rar genel konulara dönüldü. Her za-

man nefleli olan ve duda¤›ndan gülüm-

semesi eksik olmayan bu büyük bilim

adam› hayata, topluma dair her sorun-

la canl› flekilde ilgiliydi. Her zaman

esprili fakat aç›k bir ifadeyle sohbete

kat›l›yordu.

Dünyan›n birçok yerini gezdi¤ini

anlat›rken kendisini en çok etkileyenin

çölün güzelli¤i ve çöldeki gün bat›m›-

n›n görkemi oldu¤unu söyledi. Malesef

ne ‹stanbul’u ne de Avrupa uygarl›¤›-

n›n befli¤i olan Yunanistan’› gördü¤ü-

nü ekledi. Sefir Pafla profesörün ‹stanbul yolculu-

¤unun düzenlenmesi ve haz›rlanmas›nda yard›mc›

olmay› büyük bir içtenlikle önerdi.

Her fleyi kesinleflmifl flekilde görmeye al›flk›n

olan Pafla ileri giderek zaman›n belirlenmesi konu-

suna geçti. Einstein at›larak teflekkür ettikten son-

ra “Biz Do¤uluyuz, acele etmeyelim” dedi, tamam-

lamak amac›yla Madam Einstein hemen, “Kocam

Yahudi oldu¤undan kendisini Do¤ulu sayar” dedi.

Biraz sonra Pafla çölde geçirdi¤i hayat›n ilginç

k›s›mlar›n› tatl› bir biçimde anlatt›. Bedevilerin do-

¤al yaflad›klar›n› ve sa¤l›klar›n›n sa¤lam oldu¤unu

söyledi. Einstein de bahçede ço¤u zaman ç›plak

ayak gezdi¤inden ve do¤a sevgisinden bahsetti. Fa-

kat yararlar›ndan çok söz edilen yo¤urdu sevmedi-

¤ini de ekledi. Söz yine dönüp dolafl›p ‹stanbul’a

geldi. Güzelli¤inin övgüsünü çok duydu¤unu fakat
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“Rio de Janeiro”nun dünyan›n en güzel flehri oldu-

¤unu düflündü¤ünü söyledi.

fiuna dikkat ettim ki Einstein, bütün konularla

çok ilgili olmas›na ra¤men, her zaman yar› rüya

halinde yaflayan, sanki yüksek ilahi bir yerden in-

mifl bir yarat›k hissini uyand›r›yordu. Böyle olma-

s›na karfl›n, sözü, hareketi, giyinifli hatta bütün ha-

yat› sade ve yak›n oldu¤u gibi davran›fllar›nda da

çok güleryüzlüydü, sahte alçak gönüllülükten, gös-

teriflten, yapmac›kl›ktan ar›nm›fl oldu¤u aç›kça gö-

rünüyordu. Bu da dehan›n içtenlik, yak›nl›k ve s›-

cakl›¤›n› gösteren canl›, güzel ve teselli edici bir ör-

nekti. Halk aras›nda bulunmaktan hoflland›¤›, bu-

nun için daima üçüncü mevkide seyahat etti¤i çe-

flitli hayat hikâyecileri taraf›ndan hep vurgulanan

bir özelli¤iydi.

Konuflma genel konular etraf›nda dönerken ai-

le konusuna da de¤inildi. ‹nsanl›¤a

hizmetin en önemlilerinden birinin

çocuk yetifltirmek oldu¤unu, çocuk-

lar olmazsa insanl›¤›n ortada bile

kalmayaca¤›n› söyledi. Bundan son-

ra, ben tekrar bilimsel konulara

dönmeyi sa¤lamay› düflünüyordum.

Kendisinin flimdi neyle meflgul

oldu¤unu sordum ve Cambridge

Üniverisitesi’nde kendisine fahri

doktor unvan› verilmesi nedeniyle

verdi¤i konuflmada yeni bir kuram

ortaya koymak üzere oldu¤unu söy-

ledi¤ini an›msatt›m. Elektri¤in öne-

mini araflt›rmakla meflgul oldu¤unu

söyledi. Ve do¤rusu burada örne¤in

bir gün birçok sonuca var›r gibi oldu-

¤unu fakat ertesi sabah diferansiyel denklemlerin

arzulad›¤› sonuca yetmedi¤ini gördü¤ünü söyledi.

Bilindi¤i gibi Einstein’›n görecelik kuram›,

1916-1919 senelerinde genel görecelik olarak bü-

tün fizi¤i kuflatmak üzere bir sonuca vard›¤›nda,

bir ikili¤e (dualité’ye) ulafl›yordu. Böylece biri çe-

kim yasas› di¤eri de elektromanyetik durumlar›

çevreleyen Maxwell-Lorentz diferansiyel denklem-

lerine var›l›yordu. Çekim kuvveti, bu tarzda dört

boyutlu uzaya ait bir kuvvete yani geometriye dö-

nüflüyordu. fiimdi bu ikili¤i kald›rmak üzere ilk

ad›m› atan ünlü matematikçi Weyl’dir. Öklid-d›fl›

geometriyi gelifltirerek, matematiksel bir yol da ge-

tirmifltir. Bu yolda birçoklar› hizmet etti¤i gibi,

meflhur ‹ngiliz astronomi bilginlerinden Edding-

ton’un da bu kurama eklemeleri olmufltur. Fiziksel

birli¤i sa¤lamak için ortaya at›lan bu kurama

Weyl-Eddington kuram› da denir.

‹flte Einstein, Weyl-Eddington kuram›na kat›l-

mamaktad›r. Böyle bir birli¤i sa¤lamak için sürek-

li araflt›rma yapmakla meflguldür ki bu alanda s›k

s›k yaz›lar›na rastlan›yor. Bir kere Eddington’un

Weyl kuram›na yapt›¤› eki bir geliflme olarak de¤il

de kuram›n fakirleflmesi olarak görüyor.

Weyl-Eddington yöntemiyle do¤a yasalar›n›n

önemlerinin tamamen ifade edilemeyece¤ine kat›l-

d›¤›n› söylüyor.

Gerçekten Profesör Einstein geçen sene (Feld)

alan kuram›n› ortaya koyarak bu birli¤i sa¤lamaya

çal›flm›flt›r. ‹flte flimdi u¤raflt›¤› mesele kuram›n bu

yolda geliflmesidir.

Bundan sonra tekrar nedenselli¤e geldik. Mefl-

hur fizikçi Planck’›n Kaiser-Wilhelm

Enstitüsü’nde verdi¤i nedenselli¤e da-

ir konferansla Schrödinger’in Berlin

Akademisi’nde verdi¤i konuflmadan

bahsettim. Planck’›n çok aç›k fikirli,

ayn› zamanda iyi bir yazar oldu¤unu

ekledikten sonra, Planck ile bu konu-

da ayn› fikirde oldu¤unu söyledi. Ve

dedi ki “Bulunacak kuram›n olaylar›

en basit flekilde aç›klamas› gerekir.

(Böylece görecelik kuram›n›n basitlik

ve uyum olmak üzere iki esas›n›

an›msatm›fl bulunuyordu.) As›l zor-

luk ise bu noktada herkes basitlikten

baflka fley anl›yor” dedi.

Konuflma bu noktaya geldi¤in-

de, o tarihten bir süre önce, Konigs-

berg’de Alman Do¤a Bilimleri Kongresi’ne kat›l›p

kat›lmad›klar›n› sordum. Bu kongrede mant›k ve

matematik temelleriyle ilgili ünlü Alman matema-

tikçilerinden Hilbert’in bir konuflmas› oldu¤unu

an›msatt›m. Henüz metnini elde etmedi¤ini fakat

dostlar›ndan buna dair bilgi ald›¤›n›, pek ilginç

buldu¤unu söyledi. Bundan sonra Hilbert’in pek

keskin ve derin görüfllü, evrensel bir kiflili¤i oldu-

¤unu ekledi. Böylece konuflma daha çok matema-

ti¤e çevrilmiflti.

Yine bilindi¤i üzere matemati¤in temellerinin

ortaya konmas›nda üç büyük okul vard›r. Bunlar-

dan biri aksiyomatik yöntem denilen bir sistemdir

ki buna formalizm de diyebiliriz. Bu sistem, mate-

mati¤i, birbirlerinden mümkün oldu¤unca ba¤›ms›z
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bir tak›m belitlere dö-

nüfltürür ve de bu belit-

lerin birbirlerini geçer-

siz k›lmad›¤›n› kan›t-

lar. ‹flte bunu ortaya

koyan büyük matema-

tikçi Hilbert’tir.

‹kincisi ‹ngiliz filo-

zoflar›ndan Bertrand

Russell’›n savundu¤u

tarzd›r. Buna mant›k-

ç›l›k da denebilir ki Al-

man matematikçilerin-

den Dedekind, Frege,

G. Cantor’un temel

araflt›rmalar›ndan da faydalan›r. Mate-

mati¤i mant›k alan›na dahil eder.

Di¤eri ise özellikle Hollandal› Bro-

uwer taraf›ndan ileri sürülen sezgiselcilik-

tir. (Weyl, Poincaré ve di¤erleri afla¤› yu-

kar› bu gruba dahildir.)

Bunlardan hangisinden yana oldu¤unu

sordum. Aksiyomatik’i çok hünerli ve ince

buldu¤unu aksiyom sistemine dönüflün çok

gerekli olmas›na karfl›l›k kof ve yapay ol-

du¤undan flikâyet etti. Sezgiselcilikten de

çok yararlan›ld›¤›n› fakat kendisinin en çok

Russell yanl›s› oldu¤unu söyledi.

“Matematik, her halde flimdiye kadar

izledi¤i yolu izlemelidir” dedi. Fakat ma-

temati¤in gerek aksiyomatik gerek sezgi-

selci yöntemlerinden yararlanmay› bilece-

¤ini de ekledi. Bundan sonra konuflmam›z›n daha

genel konulara geçmesini sa¤lamak için matematik

yetene¤ine dair fikrini sordum. Bilindi¤i üzere bi-

limler s›ralamas›nda ilk s›ray› alan matematik, efl-

yan›n en genel, en basit olan özelliklerini inceler.

Di¤er taraftan önermelerin kan›tlar›ndaki kesinlik

ve anlafl›l›rl›k ve sonunda bu önermeleri kan›tla-

mas› dolay›s›yla, matematikte bir fleyin kan›t›, so-

kakta rastlan›lacak herhangi – ak›ls›z - birisine ad›

geçen kan›t›n anlat›lmas› durumunda bu gerçe¤i

kabul etmesi oldu¤u san›labilir.

Buna öncelikle bir benzetme ile cevap verdi:

“Nas›l ki bir müzik parças›n› anlamak için müzik

yetene¤inin olmas› gerekliyse matematik için de

buna benzer bir yetene¤in olmas› gereklidir” dedi.

Matemati¤in yap›c› (inflac›, konstrüktif) önemi-

ne de¤inerek flöyle bir örnek daha verdi:

“Varsayal›m ki tu¤ladan bilinen yöntemlerle

duvar infla ederek bir bina yapmak istiyoruz. Bu du-

vardaki tu¤lalar›n birbirlerine do¤ru eklemeyi bil-

meyi bir ak›l yürütme s›ras›n›n do¤ru olup olmad›-

¤›n› bilmeye benzetelim. Fakat nas›l ki tu¤lalar›n dü-

zenlenme tarz›n›n do¤rulu¤unu bilmek, binan›n mi-

marisini kavramaya ve belirlemeye yetmezse yaln›z

ak›l yürütme s›ras›n› do¤ru bilmek de matematikçi

olmak demek de¤ildir”.

Konuflmam›z böylece sürdü ve saat yediye ge-

liyordu. Misafirperverliklerini suistimal etmemek

için Kemalettin Sami Pafla izin istedi. Böylece pek

tatl› geçen de¤erli saatin de sonu gelmiflti. Gard-

roptan flapkay› almakta biraz gecikmifltim. Döndü-

¤ümde Sefir Pafla, Profesör Einstein, Madam Eins-

tein, eflim tarasada konufluyorlard›.

Tahminime göre paflan›n güzel bir

iltifat›na karfl›l›k Profesör Einstein flu

sözleri söylerken konuflmalar›na yetifl-

tim:

“Yapt›klar›m kâ¤›da geçiyor ve

oradan da kâ¤›t sepetine gitmekten

baflka bir ifle yaram›yor.”

Madam Einstein, kimsenin buna

inanmad›¤›n› hemen ekledi. Ben de her-

halde insanl›¤›n kendisine hizmeti dola-

y›s›yla borçlu oldu¤unu ve kendisinden

daha çok fley bekledi¤ini söyledim. Böy-

lece bu büyük adamdan ve onun huzur-

lu yuvas›ndan ayr›ld›k.

Bu büyük adam pek alçak gönüllü

ve içten olmas›na ra¤men üzerimizde in-

sanüstü bir etki b›rakm›flt›. Kendimizi, onun yan›n-

dayken sanki dünya-

dan ayr›lm›fl, baflka ge-

zegenlere gitmifl ve ora-

dan yeryüzünü inceli-

yor san›yorduk. Araba

Berlin’e yaklaflt›kça bü-

yük flehrin bafl döndü-

rücü bas›nc› ve insan›

hapseden mekanikli¤i

bizi yine önceden bu-

lundu¤umuz yere indir-

di. Fakat daha büyük

aflkla, insan akl›n›n gü-

cüne daha büyük bir

inançla bu yere indir-

miflti. ♣
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Baflkalar› için yaflanm›fl

bir yaflam ancak

yaflanmaya de¤erdir.

Evrenin en anlafl›lmaz

taraf› anlafl›l›r olufludur.

Üçüncü Dünya

Savafl›’n›n

silahlar›n› bilemem,

ama dördüncüsü

tafl ve sopayla

yap›lacakt›r!


