Giriş
Tüm insanlar, kendi tekamüllerini tamamlamak
üzere yeryüzüne gönderildiler; tıpkı bir çiçek gibi, ağaç
gibi, meyve gibi… Önce tohum verir, sonra
tomurcuklanırlar. Ardından yapraklar açar, çiçekler
kollarını gökyüzüne doğru uzatır… Meyve ağaçlarındaki
çiçekler, en güzel renklerini ve kokularını şu muazzam
evrene sunarlar; ardından solmaya başlarlar. Bu, bir son
değildir; çünkü ağaç çiçeği tekamülünü tamamlamıştır;
ondan bir meyve yaratılacaktır çünkü… Ve öyle de
olur… En muhteşem rengi, kokusu, görüntüsü ve tadıyla,
o kendini feda eden çiçek, insanlara sunulan leziz bir
meyveye dönüşmüştür artık.
Tekamül süreci zordur, yolları tozludur. Bazen
yağmurlarla ıslanır, bazen dalgalarla boğuşursun. Bazen
düşer, bazen yorulursun ve bazen ayağa kalkmaya
dermanın bile kalmaz. Ama her bir yaşadığın, seni bir
derece daha olgunlaştırır ve böylece seni “kemâlât” nihai
noktasına doğru sürükler. Acıların, tecrübelerindir.
Başarısızlıkların, hataların, üzüntülerin, sevinçlerin,
hastalıkların, insanların sana davranışları… Hepsi, seni o
tekamül sürecinde izleyen ve eğiten birer öğretmendir…
Böylece bilgelik yolundasındır… Gerçekte bu dünyaya
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gelmekle birlikte başladı bilgelik yolculuğun… Herkes,
bir şekilde, kendi mizacına, meşrebine göre tadar
bilgelikten…. Gerçek hayat, bilgelik yolculuğunun ta
kendisidir. Herkes, gayreti nisbetinde bu pınardan
nasiplenir.
Bilgelik yolculuğunda, başka başka bilgelerin
hayatları da birer derstir bizler için. Allah’ın yarattığı
hiçbir şey boş ya da gereksiz değildir. İster bizim gibi
düşünsün, ister düşünmesin; ister dünyaya bizim
penceremizden baksın, ister bakmasın. Herkes, herkesin
bilgelik tecrübelerinden faydalanabilir, alması gerekeni
alabilir…
Bu kitapta, yüzyılın dehası Albert Einstein’i,
hayatını ve bilimsel çalışmalarını ele alarak, onun renkli
olduğu kadar, bazen acılarla dolu, bazen başarısızlıklarla
dolu, ama tüm bunlara rağmen dolu dolu başarılarla
geçmiş olan hayatından bilgelik damlalarını öğütüp sizler
için sunmaya çalıştık.
Einstein’in hayat yolculuğu zorluklarla doludur.
Daha küçük yaşta iken gördüğü yoksulluk, sonra
ailesinden ayrı kalması, okullarına uyum sağlayamaması,
ileriki yıllarda istediği üniversiteye kabul edilmemesi,
daha ileride ajanlıkla suçlanması, hayatının tehlikeye
girmesi, vb. birçok zor merhalelerden geçen ünlü bilim
adamı Einstein, tüm bunlara rağmen, bir profesör de
olmuş, insanlığın sevdiği bir adam haline de gelmiştir.
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Einstein’in hayatından birçok bilgelik dersi almak
mümkündür. O, dünyaya sıra dışı yönlerden bakarak,
birçoğumuzu farkındalık denen sürece yöneltmiş, bugüne
kadar olağan ya da doğru kabul ettiğimiz birçok şeyi
tekrar düşünüp, onlara farklı bir açıdan bakarak gerçeğe
ilerlememize doğru ışık tutmuştur. Einstein, dünya
savaşlarını görmüş ve bu savaşların acılarına, yıkımlarına
yakından şahit olmuştur. Tüm bunlara rağmen, bilimsel
çalışmalarından ödün vermemiş, büyük bir gayret, istek
ve şevkle çalışmalarına devam etmiştir. İzafiyet teorisinin
atom bombasının icadına neden olduğu düşüncesiyle
suçlansa da, o bilimin barışa hizmet etmesi gerektiği
üzerinde şiddetle durmuştur. Bu tür bir tartışmayı da
zaten bu işin uzmanlarına ve insanlık tarihinin
değerlendirmelerine bırakmak gerek.
Bizler Einstein’dan bilim adına, bilgelik adına,
sevgi, barış, eğitim, gelişim ve başarı adına birçok şey
öğrenebiliriz. Bu çalışmamızda, Einstein’ın sadece
bilimsel kişiliğine değil, aynı zamanda dünyaya bakışına,
insana ve insanlığa bakışına da değinerek bir bilgelik
demeti oluşturduk sizler için. Bu yolculuğunuzda,
bilgelik çiçeklerinin tüm nimetlerinden en güzel şekilde
faydalanmanız dileklerimizle…
ALBERT EİNSTEİN
(14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955)
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Almanya’nın Ulm şehrinde doğan Einstein,
çocukluğunu Münih’te geçirdi. Lise ve yüksek eğitimini
İsviçre’de tamamladıktan sonra bir süre iş bulamadı.
Daha sonra bir patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya
başladı. Bu arada bilime olan merakı iyice büyüdü ve bir
yandan çalışırken, bir yandan da bilimsel araştırmalarına
devam etti. 1905 yılında, bu çalışmaları meyvelerini
vermeye başladı; ileride fizikte devrim yaratacak olan
dört makalesi yayınladı. 1921 yılında fotoelektrik etki
üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü’ne layık
görüldü. Hitler iktidara gelince 1933 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’ne yerleşti.
Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik
kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim
olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Sadece
matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu
kuramları sonradan
deneysel
olarak
defalarca
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doğrulanmıştır. E = mc denklemi ile formüle ettiği kütleenerji eşdeğerliği, yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna
açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır.
Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği
matematiksel açıklamalar, modern fiziğe diğer katkıları
arasındadır. Ömrünün büyük bir kısmını bütün kuramları
birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmaya çalışarak
geçirmiş ama bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Einstein,
kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle
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belirsizlik ilkesine oldukça şüpheci yaklaşmış, fakat bu
yaklaşımlar ileride geniş kabul görmüştür.
Hitler iktidarının atom bombası çalışmalarından
kuşkulanan Einstein, bu durumu A.B.D. yönetimine
bildirmiş ve bu konuda araştırmalar yapılmasını talep
etmiştir. Holokost sonrası Yahudilerin kendi ülkelerine
sahip olması gerektiği fikrini savunmuş, İsrail’in
kuruluşuna destek vermiştir. Bertrand Russell ile birlikte
nükleer silahlara karşı bir manifesto da yayınlamıştır.
Einstein’ın birçok eseri vardır. 300’den fazla
bilimsel makalesi ve birçok kitabı mevcuttur. Sıra dışı bir
kişiliğe sahip olan Einstein, bu özelliğini daha çocuk
yaşlarda iken gözler önüne sermiştir. Derslerinde başarılı
olamayan, öğretmenlerini zorlayacak sorular soran ve
yerinde duramayan küçük Einstein, okul yönetimi
tarafından “okuyamaz” nitelikte bir öğrenci olarak
görülmüştür. Üniversite yıllarında ise, zor sorular
sorması ve hazırcevap olması nedeniyle de hocaları
tarafından bir “ukala” olarak görülecektir. Ama dehanın
belirtileridir bunlar ve Einstein, birkaç yıl sonra tüm
dünyayı sarsacak formüllerini ortaya koyacaktır.
Çocukluğu ve eğitim yılları:
Albert Einstein, 14 Mart 1879’da Almanya’nın
Ulm kasabasında dünyaya gelir ve 1880 yazında ailesi ile
birlikte Münih’e taşınır. Münih’te babası Hermann
Einstein ve amcası Jakob bir elektrik şirketi kurarlar.
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Annesi Pauline Einstein yetenekli bir piyanisttir. Albert,
iki buçuk yaşındayken kız kardeşi Maja dünyaya gelir.
Oldukça kalabalık bir aileye mensup olan
Albert’in büyükannesinin, o, iki yaşındayken yazdığı bir
mektupta küçük Albert’in ne kadar sevimli ve eğlenceli
olduğunun yanı sıra daha o yaştan şaşırtıcı fikirlerle
ortaya çıktığından bahsedilir. Dahası, 1881 yılında
kardeşi Maja dünyaya geldiğinde, kendisine yeni bir
oyuncak alındığını düşünerek kurduğu “bu yeni
oyuncağımın tekerlekleri nerede?” şeklindeki cümle,
onun aslında daha o yaşta düzgün bir şekilde anadili olan
Almancayı konuşabildiğini gösteriyor. Şaşırtıcı olan,
evdeki bir bakıcının Albert’in her cümleyi iki kere
kurarak konuştuğunu gördükten sonra ona “salak”
damgasını yapıştırmış olmasıdır. Her ne kadar tartışmalı
bir konu olsa da, tarihçiler arasındaki genel görüş
Albert’in konuşmadan önce bütün cümleyi kafasında
tamamen doğru olana kadar kurduğu ve bu sırada da
cümleyi mırıldandığı, daha sonrasında ise doğru cümleyi
yüksek sesle söylediği şeklinde.
Babasının hediye ettiği bir pusula, belki de onun
bilimsel hayata ilk adım atışı olmuştur. Pusulayla o kadar
çok ilgilenir ki, pusula ibresinin hareketini o yaşta
oldukça gizemli bulur ve kendisinde büyük bir merak
uyanır.
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Hermann ve Pauline Einstein, Yahudi kökenli bir
çiftti fakat dindar değillerdi. Dini vecibelerden daha çok
çocuklarının eğitimini düşünüyorlardı. Einstein beş
yaşına geldiğinde onu evlerinin yakınlarında daha iyi
eğitim verdiğini düşündükleri bir Katolik Hıristiyan
ilkokuluna yazdırdılar. Einstein okula başladıktan sonra
okuldaki sıkı disiplinden ve ezberci anlayıştan rahatsız
olmaya başlamıştı.
Einstein’ın annesi Pauline, çocuklarının erken
yaşta müzik ile tanışmalarını istiyordu. Albert’i keman
derslerine, kız kardeşi Maja’yı ise piyano derslerine
göndermişti. Albert, keman derslerine altı yaşında başladı
ve on dört yaşına kadar devam etti. Mozart’ın sonatlarını
çok beğendi ve onları çalabilmek için tekniğini
geliştirmek istedi. Sonunda iyi bir amatör kemancı
olmuştu ve Mozart, Beethoven sonatları çalmaktan
hoşlanıyordu.
Dokuz yaşına geldiğinde Luitpold Gymnasium’da
eğitim almaya başlayan Einstein, Antik Yunanca ve
Latinceye büyük önem veriyordu. Müfredatta ayrıca
modern diller, coğrafya, edebiyat ve matematik de
bulunuyordu. Einstein, Latince ve matematikteki keskin
mantığı seviyor ve bu derslerde en yüksek notları
alıyordu. Gymnasium, ilkokuldan çok daha sıkı bir
disipline sahipti. Einstein burada otoriter öğretmenler ile
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sürekli çatışıyordu ve öğretmenleri Einstein’ın bağımsız,
isyankâr kişiliğinden hiç hoşlanmıyordu.
1891 yazında mühendis amcası Jakob, kendisine
bir cebir kitabı getirmişti. Einstein, o yaz cebir kitabını
çalışmaya karar verdi ve amcasından çözmek için
problemler istedi. Einstein en zor ve karmaşık
problemleri bile çözebiliyordu. O yaz Einstein, Pisagor
teoreminin tekrar bir ispatını yaptı. Cebir ve geometriden
sonra Einstein kalkülüse yöneldi. On altı yaşına
geldiğinde kendi başına diferansiyel ve integral
hesaplamaları ile analitik geometriyi öğrenmişti.
1894’te Einstein’ın babası ve amcasının şirketi 14
yılın ardından iflas etti. İki aile birlikte İtalya’ya gitmek
ve şanslarını orada denemek istediler. Ailesi, Albert’in
Münih’te kalıp okulunu Gymnasium’da bitirmesine karar
verdi. Bu sırada Einstein on beş yaşındaydı ve liseyi
bitirmesine daha üç yıl vardı. Münih’te tek başına altı ay
geçirdikten sonra Einstein bunalıma girdi ve
gerginleşmeye başladı. Aile doktorunu ikna ederek sinir
sorunları nedeniyle kendisinin ailesinin yanında
bulunması gerektiğini belirten bir rapor aldı. Einstein,
ailesine haber vermeden Gymnasium’dan ayrıldı ve
İtalya’daki ailesinin yanına geldi.
İtalya yaşamı, Einstein için dolu dolu geçti. Bir
yandan İsviçre’deki Federal Politeknik Okulu’na girmek
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için sınavlara çalıştı; bir yandan birçok müzeyi ve sanat
galerisini gezdi. Sanatsal anlamda da kendini geliştirdi.
Almanya’da gelişen Nazi hareketine karşı olan
Einstein, zorunlu askerliğe de karşıydı ve bir süre sonra
İsviçre vatandaşlığına geçti. 1895 yılında ise Zürih’teki
Politeknik sınavına girdi. Matematik ve fen alanlarında
yüksek başarı göstermesine rağmen, diğer alanlarda
yeterli puan alamayınca Aarau bölgesinde bir liseye
kaydoldu. Zürih’ten 30 km uzaklıktaki bir köyde bulunan
bu lise, Einstein için idealdi. Saygı duyulan, açık fikirli
bir öğretmen olan Jost Winteler tarafından yönetiliyordu.
Okulda rahat bir ortam vardı ve öğrencilerin bağımsız
düşünmesi teşvik ediliyordu. Bu yaklaşım, Einstein’ın
kişiliğine uyuyordu. 1896’da Aarau okulunda yüksek
notlar ile sınavlarını geçti. Mezun olduğunda tekrar
Politeknik sınavına girdi ve kazandı. Burada fizik eğitimi
almaya başladı. Fizik departmanı büyük ve modern bir
binadaydı ve çok iyi ekipmana sahipti. Fakülte dünya
standartlarındaydı. Adolf Hurwitz ve Hermann
Minkowski gibi ünlü matematikçiler, Einstein’ın
profesörleri arasındaydı.
Einstein’ın o dönemdeki yaşamı, tipik bir
Avrupalı üniversite öğrencisi hayatıydı. Kafeler ve
barlarda uzun saatler harcıyordu. Kahve içerek
arkadaşları ile bilim ve felsefe tartışıyordu. Hangi
derslere odaklanması gerektiği konusunda seçiciydi. Eğer
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konuyu ya da profesörü beğenmiyorsa o derslere
girmiyordu. Politeknik’te öğrenciler dört sene boyunca
sadece iki dönem sonunda sınavlara giriyordu. Bunların
dışında not kaygısı ya da yoklama kaygıları yoktu.
Einstein, aldığı dersler ile hiçbir alakası olmayan, sadece
ilgi duyduğu kitapları çalışıyordu. Politeknik’te
profesörlerin her biri araştırmacıydı ve ders kitapları
yerine kendi araştırmalarını izliyorlardı. Ders notu hiç
tutmayan Einstein, hayat boyu arkadaşı kalacak olan
Marcel Grossman’in titizlik ile tuttuğu ders notları ile
sınavları başarılı ile geçebilmişti.
Üniversite eğitiminin üçüncü yılında, Profesör
Heinrich Weber’in elektroteknik laboratuarı dersini aldı.
Derste sadece zorunlu deneyleri değil, kendi tasarladığı
deneyleri de yapıyordu. Sadece laboratuarda kendi
çalışmalarını yapmak için başka bazı derslere girmediği
oluyordu. Fiziğe giriş derslerini beğeniyordu ama daha
ileri fizik konularındaki derslerini yetersiz buluyordu.
Hocası Weber, Maxwell’in elektromanyetik kuramından
hiç bahsetmiyordu. Hocalarına göre Einstein, bu
dönemde saygısız ve ukala olmaya başlamıştı. Weber’in
elektrik ve manyetizma derslerinden hayal kırıklığına
uğrayan Einstein, bu konuları kendi başına çalışmaya
karar verdi. Elektromanyetizma konusunda pek çok kitap
edindi ve bunları kendi başına çalıştı.
Evliliği
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Einstein, Politeknik’te okurken Mileva Maric ile
tanıştı. Mileva, 1896’da bir dönem eczacılık okuduktan
sonra fizik bölümüne geçmişti. Sınıf arkadaşıydılar ve bu
dönemde ikisi arasında romantik bir ilişki başlamıştı.
Üniversitedeki son senelerinde evlenmeye karar verdiler.
Einstein ve Mileva çoğu zaman birlikte fizik
çalışıyorlardı, kitaplar inceliyor ve tartışıyorlardı. Mileva
Maric’in, Einstein’ın ilerideki makalelerine katkıları
olduğu iddia edilmiş olsa da bu iddialara yönelik kanıt
bulunamamıştır.
İleriki yıllarda Einstein, Mileva’dan boşandı ve
bir süre sonra kuzeni Elsa Lowenthal ile evlendi.
Mezuniyet ve sonrası
1900 yılında üniversiteyi bitiren Einstein’ın
amacı, bir asistan olarak bilimsel hayatına devam
etmekti. Ancak, eğitimi sırasında birçok hocasını
kızdırdığından bu isteği gerçekleşmedi. Bir buçuk yıl
kadar iş aradı ama üniversitelerde asistanlık müracaatları
kabul edilmedi. Nihayet, Marcel Grossman’in yardımı ile
Bern’de bir patent ofisinde iş buldu. Elektromanyetik
cihazlar için patent başvurularını inceledi. Bir yandan da
elektrik sinyalleri ve elektriğin mekanik zaman
eşgüdümü hakkındaki araştırmalarına devam etti. Bu
araştırma ve deneyleri, ışığın doğası ile zaman uzay ve
zamanın ilişkisi hakkında radikal sonuçlara varmasını
sağlamıştır.
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1909 yılına gelindiğinde ise Zürih Üniversitesi’ne
kuramsal fizik profesörü olarak atandı.
Akademik yılları
1911
yılında
Prag’da
Karl-Ferdinand
Üniversitesinde profesörlük unvanı aldı. 1914 yılında
Almanya’ya döndü, Kaiser Willhelm Fizik Enstitüsü’nde
yönetici, Berlin Humboldt Üniversitesinde profesör oldu.
Bu işlerindeki sözleşmelerinde öğretmenlik görevlerini
oldukça azaltan maddeler vardı. Prusya Bilim
Akademisinin bir üyesi olmuştur. 1916 yılında ise Alman
Fizik Derneği’nin başkanı oldu.
1911 yılında, yeni genel görelilik kuramına göre,
başka bir yıldızın ışığının güneş tarafından kırılacağını
hesaplayan Einstein’ın bu tahmini, sonradan Arthur
Eddington’un 1919’daki güneş tutulması gözleminde
doğrulanmıştır. Bu olayın uluslar arası basında
haberleşmesi, Einstein’ı dünyaca ünlü yapmıştır.
1921 yılında Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen
Einstein, o dönemde görelilik hâlâ tartışmalı görüldüğü
için, ödülünü fotoelektrik etkisini açıklaması nedeniyle
almıştır.
Albert Einstein, 25 Mart 1915’te Prusya Bilimler
Akademisine daha önceki çalışmalarını taçlandıran genel
görelilik kuramını sunduğunda buluşunun doğruluğundan
kesin olarak emindi ve fizik biliminde yeni bir çığır
açacak olduğunu bilmekteydi. Nitekim o sırada henüz bir
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kuram olan genel görelilik, 1919’da deneysel olarak
kanıtlandığında, “eğer gözlem başka sonuç verseydi ne
derdiniz?” diye soranlara “o zaman aziz Tanrım için
üzülürdüm, çünkü kuram doğrudur.” yanıtını vermişti..
Einstein’ın boş bir kendini beğenme duygusuna
kapılmamış olduğu ve kuramının fizik biliminde gerçek
bir devrim yarattığını başka bilim adamları da
belirtmekte gecikmediler. Sözgelimi, Einstein’ın
kuramını doğrulayan deney sonuçlarının açıklandığı
Londra’daki toplantıda, Thomson, “Bu bir ücra adanın
değil, başlı başına bir kıtanın keşfidir. Newton’dan bu
yana bu konudaki en büyük buluştur.” demişti.
Genel Görelilik Kuramı, cisimlerin özelliklerine,
o tarihe kadar doğru olarak kabul edilen Newton
kuramından çok daha kapsamlı ve derin bir açıklama
getiren bir kütlesel çekim kuramıydı. Bu kuram
sayesinde, daha önce anlaşılamamış, açıklanamamış pek
çok olgu tutarlı ve doğruluğu birçok kez, değişik
deneylerle gösterilmiş bir formülasyona kavuşmuş
oluyordu. Bu kurama göre, güçlü bir kütlesel çekim alanı
içinden geçen bir ışık ışını bu çekimden ötürü bükülerek
yolundan belirli bir sapma gösterir. Böyle kestirme bir
ifadeyle neye yaradığı doğal olarak yeterince anlaşılır
olmayan bu kuram, özünde, Einstein’in deyişiyle,
“kütlesel çekimin geometrileştirilmesi” ya da “evrenin,
uzayın gelişmesinin kavramlandırılmasıdır.” Çünkü bir
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çekim kuvvetine bağlı olmayan tek bir nokta yoktur
uçsuz bucaksız evrende. Dolayısıyla kütlesel çekimin
doğru olarak anlaşılmasının önemi çok büyüktür.
Belirtmek gerekir ki, Einstein’in bu kuramı, onun
yıllarca önce ortaya atmış olduğu ve yine bilim dünyasını
sarsmış olan bir başka kuramın, Özel Görelilik
Kuramı’nın bir uzantısıydı. Özel Görelilik Kuramı’yla
Einstein, zamanı bir dördüncü boyut olarak uzayla
birleştiriyor ve bir “uzay-zaman” kavramı geliştiriyordu.
Bu kuramın bir parçası olarak Einstein’ın ileri sürdüğü
e=mc2 bağıntısı ise, kütleyi enerjinin bir biçimi sayan
teziyle yine çok önemli bir buluştu.
Doğa bilimleri alanında yepyeni bir çığır açan
Einstein’ın çocukluğu ve gençliği ilginçtir, böyle bir
geleceği çevresindekilere düşündürtmekten çok çok
uzaktı. Sözgelimi Einstein’ın hocalarından biri, özel ve
genel görelilik kuramları için “ondan bekleyebileceğim
en son şeydi” diyecekti.
Yükseköğrenim yıllarını ve fiziğe duyduğu ilgiyi
Einstein sonradan şöyle anlatacaktı:
“O günlerde fizik için, matematiğin çok ileri
konularının gerekliliği pek söz konusu değildi. Dahası
matematik o kadar çok konuya ayrılmış ve bunların her
birisi insanın bütün zaman ve enerjisini alacakmış gibi
geliyordu ki, hangisinin en temel olduğuna karar
verebilecek görüşe sahip olamayacağımdan çekindiğim
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için, kendimi, hangi yığından saman yiyeceğine bir türlü
karar verememek yüzünden acından ölen Buridan’ın
eşeği durumuna düşürmek istemeyip, fiziği seçtim. Tabii
fizik de, kısa bir çalışma ömrünü daha derin bilgi açlığını
doyurmadan tüketebilecek değişik alanlara ayrılmıştı.
Ama kısa bir zaman içinde, fizikte zihni tıkayan
ayrıntıları kenara iterek, derinliklere götürebilecek yolun
kokusunu alabildiğimi kestirdim. Tek sıkıntı ise bütün
ayrıntıları sevsem de, sevmesem de, sınavlar yüzünden
kafama tıkıştırmaktı.”
İşte bu sevmediği ayrıntılar yüzünden, günün
fiziğini yaratmış olan Maxwell, Kirchoff, Bollzmann,
Hertz gibilerin eserlerini kendi kendine çalışıyordu.
Sınavlar için de arkadaşlarından sağladığı ders notlarını
bir süre çalışarak yeterli başarıyı elde edebiliyordu. Bu
konuda en çok yardımını gördüğü arkadaşı Marcel
Grossman’ın ileride iki değişik ve önemli desteği daha
yaşamını ve araştırmalarını yönlendirecekti.
Bir süre iş bulamayan Einstein, bir süre özel ders
verip bir iki okulda yardımcı öğretmenlik yaparak
yaşamını sürdürdü. Sonunda bir arkadaşının aracılık
etmesi sayesinde 1902 yılında, Bern’de kendisine yılda
3200 İsviçre Frankı gelir getiren “üçüncü sınıf teknik
eksperlik” görevine başladı. İşinin bilimle ilgisi, teknik
buluşlar konusunda patent beratları yazmasıydı. Yine de
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Einstein’a çok yardımı dokundu. Bu konuda Einstein
şöyle diyecekti:
“Patent beratlarını yazıyor olmam Tanrı’nın bana
bir lütfuydu. Bana fizik üzerinde düşünme olanağı
sağlıyordu. Dahası böylesine pratik bir meslek, benim
tipimde birisi için kurtarıcıydı. Çünkü akademik kariyer,
genç bir adamı bilimsel üretkenliğe zorlar. Oysa verimli
görünmek
amacıyla
üstünkörü
çözümlemelerle
yetinmemek için çok güçlü karakteri olması gerekir
insanın.”
Bern’deki yaşamı pek hareketli değildi. Yalnız iki
arkadaşı M. Solovine ve C. Habicht ile birlikte, sık sık bir
araya gelerek hemen her konuda tartışıp çalıştıkları bir
“okul” kurmuşlardı. “Olimpia Akademisi” adını
verdikleri bu okula zaman zaman Habich’in kardeşi Paul
ve Einstein’ın Zürih’ten tanıdığı M.A. Besso da katılarak
Mach, Poincare gibi bilim filozoflarını, Mill’i, Hume’u,
aynı zamanda Pearson, İbn-i Rüşt, Racine, Dickens ve
Cervantes’i okuyorlardı. Bu arada Einstein, C. Habich
ile, 0.0005 volt gibi çok küçük gerilimleri ölçebilecek
Einstein-Habicht potansiyel çoğaltıcısını yaparak
patentini almıştı.
İşte 1905 yılında art arda beş makalesini
yayımlayarak, fizik dünyasını önce sarsan sonra da ona
yıllardır aradığı temellerin önemli ayaklarını oluşturan üç
önemli kuramını Einstein, bu ortamda geliştirmişti. ancak
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arkadaşlarının, bütün yakınlıklarına karşın Einstein’ın
fizik çalışmalarından haberleri yoktu. 1905’te, Bern’den
yeni ayrılan C. Habicht’e yazdığı mektupta devrim
yaratan çalışmalarını şöyle özetliyordu:
“Birincisi, ışıma ve ışığın enerjisi hakkında ve
göreceğin gibi devrim yaratabilir. İkincisi, atomların
gerçek boyutlarını, sıvı çözeltilerindeki difüzyon ve iç
sürtünmeler yoluyla bulabilecek bir yöntem üzerinde.
Üçüncüsü, ısının moleküler yapısına dayanarak
milimetrenin binde biri büyüklüğündeki taneciklerin,
asıltı halinde bulundukları sıvılar içinde moleküllerin ısıl
hareketleri yüzünden gelişigüzel devineceğini gösteriyor.
Böylesine devinimler, biyologların gözlediği Brown
hareketinden başka bir şey olmamalı. Dördüncü ise,
hareketli cisimlerin elektrodinamiği ile ilgili kavramlara
dayanarak, uzay ve zaman kuramlarına yenilik
getirmekte…”
Bu çalışmaları, çarpıcılıklarına karşın hemen
dikkati çekmedi. En gerçekçileri olan Brown hareketi
kuramı, 1912’de Jean Perrin’in deneylerine kadar
molekül kavramına karşı gelenlerce kabul edilmedi.
Foton kuramı ise, kullandığı temel kavramı ortaya ilk
atan Max Planck tarafından bile benimsenmedi.
Gene de H.A. Lorentz’in elektron kuramı içinde
gördüğü “kütlenin hızla değişmesi”ni, İrlandalı
Fitzgerald’ın ise Michelson-Morley deneyinin sonucunu
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açıklamak için önerdiği “uzunluğun harekette
büzülmesi”ni, doğal sonuçlar olarak veren özel görelilik
kuramı yavaş yavaş ciddi ilgi toplamaya başladı.
Matematik profesörü Minkowski, üç boyutlu uzayla
bunun dışında varsayılan zamanı, dört boyutlu, uzayzaman’da birleştirerek kuramın matematiksel temelini
oluşturdu.
Einstein, 1909’da ilk akademik pozisyonuna,
Zürih üniversitesinde “professor extra-ordinarius”
(bizdeki doçent) olarak girdi. Zürih’teki yaşamı maddi
yönden çok parlak değildi. Ancak eski arkadaşlarının bir
kısmıyla, özellikle Marcel Grossmann’la, yeniden
buluşmaktan çok memnundu. Birkaç yıldır üzerinde
durmaya başladığı kütle çekimi ile ivmeli referans
sistemlerinin birleştirilmesi, yani genel görelilik
kuramının
doğurduğu
matematiksel
sorunlara
Grossmann’ın uzmanlık konusu olan genel geometri ile
çözüm aramaya koyuldular.
Zürih’teki bu ikinci yerleşmesi, 1911’de
Prag’daki Alman üniversitesinden bu kez “ordinarius”
(yani tam profesörlük) önerisi alıncaya kadar sürdü.
Avusturya-Macaristan imparatorluğunun bir kendi
durumunda olan Prag’daki üniversite, imparatorluk
hükümetinin bir fermanıyla 1890 yılında “Alman” ve
“Çek” olarak ikiye ayrılıyor ve hükümetin asıl desteği
birinciye yöneltiliyordu. Buradan aldığı teklifin maddi
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yönü, Zürih’teki çevre zenginliğine karşın ağır bastı ve
1911 yılında Prag’a geldi. Ancak Einstein, üniversitenin
havasını sevmediği için Prag’da uzun süre kalmadı.
Ertesi yıl, 12 yıl önce mezun olduğu ve asistanlık
isteklerinin geri çevrildiği üniversiteden profesörlük
önerisi gelince hemen kabul etti. Bunda üniversitenin,
devletin destek ve çabasıyla Avrupa’nın önde gelen bir
matematik ve fizik enstitüsü oluşturmuş olması kadar,
orada Grossmann gibi dostlarının bulunması da etkili
olmuştur. Kuramsal Fizik Kürsüsü Profesörlüğü’ne
getirilen Einstein, verdiği dersler yanında haftalık
kolokyumlar da düzenlemekte, bir yandan da Grossmann
ile genel görelilik kuramının matematiksel yapısı
üzerinde çalışmaktaydı.
1912 yılında Einstein’ın yaşamında bir değişiklik
oldu. Aralarında Nernst ve Planck gibi bilginlerin de
bulunduğu birçok fizikçi Einstein’a Berlin’deki Kayser
Wilhelm Bilim Kurumu’nun başına geçmesini önerdiler.
İsterse ders de verecekti. İlk anda Berlin’e gitmek
istemediyse de çok güçlü akademik ortamın çekiciliğine
dayanamayarak, sonunda öneriyi kabul etti ve Berlin’e
gitti. Daha bir yıl geçmeden Birinci Dünya Savaşı çıktı.
Savaş sırasında da bilimsel araştırmalarını
sürdüren Einstein, 1915 yılında Genel Görelilik
Kuramı’nı formüle etmeyi başardı. Bu, aynı zamanda, ilk
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kez 1905’te ortaya koyduğu Özel Görelilik Kuramı’nın
da taçlanışıydı.
Görelilik ya da kuramın 1905’te ortaya atılan
biçimiyle özel görelilik, birbirine göre sabit hızlarla
hareket eden gözlemcilerin, birbirlerinin çevresinde yer
alan olaylarla ilgili fiziksel ölçmelerindeki eşlikleri ve
farklılıkları ortaya koyar.
Temel fizik ilkelerine göre, fizik yasalarının
biçimleri böylesine hareketli gözlemciler tarafından hep
aynen ifade edilmelidir. Ancak, elektromanyetik
olayların
matematiksel
ifadesi
olan
Maxwell
denklemlerinin, alışılmış uzay ve zaman ayrılığı kuralları
uyarınca, hareketli gözlemcilerce ifadesi ciddi
aykırılıklar doğurmaktaydı. Işık hızının büyüklüğünü de
veren Maxwell denklemlerindeki bu sorunun giderilmesi
için Einstein ilk temel koşul olarak, “sonlu olan ışık
hızının hiçbir şekilde değişik ölçülemeyeceği” ilkesini
koyunca, bu aykırılık hemen ortadan kalkmaktadır. Bu
ilkenin çok ciddi, fakat günlük yaşamımızda farkına
varmamız mümkün olmayan sonuçları vardır. Buna göre
iki farklı olayın, “aynı anda” olduğundan kesinlikle söz
edebilmek için, bunların “aynı noktada” oluşması
gerekir. Çünkü olaylardan bize haber taşıyan ışık sonlu
hızla geldiğinden, olayların bizden uzaklıkları, onlardan
haberdar olacağımız anı etkiler, hele biz olaylara göre
hareketliysek bu etki daha da ciddileşir.
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Hareket eden bir cismin boyu, hareket ettiği
doğrultuda, “duran” bir gözlemciye göre kısalır. Gene
hareket eden bir sistemde yer alan iki olay arasında geçen
zaman, “duran” bir gözlemci tarafından daha uzun olarak
ölçülür. Artık üç boyutlu uzayla, zamanın alışıldığı üzere
ayrı ayrı düşünülmeleri söz konusu olmayıp bunlar “dört
boyutlu” bir uzayda birleşmektedir. Öte yandan, hareketli
bir cismin kütlesinin, “duran” bir gözlemci tarafından
daha büyük olarak ölçülmesi gerekir. Hızlar ışık hızına
eriştiğinde uzunlukların sıfır, süreler ve kütlelerin de
sonsuz büyük olması gerekir. Uzunluk ve sürelerdeki bu
değişmeler, kozmik ışınların davranışında açık seçik
ölçülmüştür.
Hareketli bir cismin enerjisinin bu artan kütleye
orantılı olduğunu gösteren Einstein, böylece, enerji ve
kütlenin artık ayrı ayrı değil, birbirlerine dönüşmek
yoluyla birlikte korunacağını ortaya koymuştur ki, bu da
ünlü “kütle-enerji eşdeğerliliği” ilkesi olmaktadır.
Kütlenin hız arttıkça büyümesi, ışık hızına eriştirmek için
bir cisme sonsuz enerji vermek gerektiğini, dolayısıyla
ışık hızına erişmezliğin doğal olduğunu, ya da ışık
hızının bir doğal üst sınır olduğunu anlatmaktadır. Kütle
değişmeleri, daha Einstein’dan önce J.J. Thompson ve
diğerlerinin elektronlar üzerinde yaptıkları ölçmelerde
fark edilmişti. Ancak bütün bu değişmeler, çevremizdeki
olağan hızlar, hatta en hızlı roketler için bile hemen hiç
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ölçülemeyecek kadar küçüktür; çünkü bu hızlar, saniyede
300.000 km. (saatte 1 milyar km’den fazla) olan ışık
hızından çok küçüktür. Dolayısıyla uzun yıllar sağduyuya
aykırı olarak nitelendirilen bu olguların, çevremizdeki
olağan etkilerden edinilmiş deneyimlerin bir birikimi
olarak oluşan sağduyumuza niçin aykırı oldukları
kolaylıkla anlaşılır.
Uzunluk değişmelerinin gereği daha önce
Fitzgerald tarafından ünlü Michelson-Morley deneyinin
dünyanın “esir”e göre hızının ölçülemeyeceği sonucunun
açıklanabilmesi için aynı biçimde önerildiği H.A.
Lorentz’in de “elektron kuramı”nı oluştururken, hem
uzunluk değişmesinin hem de kütle değişmesinin
biçimini aynen ifade ettiği; hatta Maxwell denklemlerinin
hareketli gözlemcilere göre biçimlerini korumaları için
uzay ve zamanın nasıl dönüşmesi gerektiğinin
Einstein’dan önce ortaya konduğu bilinmektedir. Ancak,
“Fitzgerald-Lorentz büzülmesi” ve “Lorentz Dönüşümü”
olarak anılan bu sonuçların, hangi temel doğal ilkeden
kaynaklandığı belirtilemiyordu. Fizikçiler hâlâ, açıkça
dalga niteliğini gösteren ışığın, yüksek hızını ve titreşim
yönleriyle ilerleme yönünün birbirine dik kalışını
açıklayabilecek ve uzay boşluğunu dolduracak ışık
taşıyıcısı
“esir”
için
düşündükleri
özellikler
peşindeydiler.
Oysa
Einstein,
doğal
olayların
açıklanmasında, karmaşıklık yerine basitliği, sağduyuya
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aykırı bile olsa, temel ilkelerin değiştirilmesiyle ortaya
koyarken “Tanrı titizdir ama kötü niyetli değildir”
diyerek bunda diretiyordu. Nitekim ışık hızıyla ilgili
ilkeyi kabullendiğimiz anda “esir” (Atomlar arasındaki
boşluğu ve bütün evreni doldurduğu varsayılan, ağırlığı
olmayan, ısı ve ışığı ileten cevher) kavramına ve bunun
getirdiği karmaşıklıkların hiçbirine gerek kalmamaktadır.
Einstein’ın 1907’de Newton’dan bu yana hemen
hiç kimsenin ciddi olarak ilgilenmediği kütle çekimi
sorununa eğilmeye başlaması ve bunu matematiksel
temele oturtma çabaları, genel göreliliği doğurmuş;
fiziksel olayların ivmeli gözlemciler tarafından
ifadesiyle, kütle çekimi olgusu bir araya getirilmişti.
Mutlak matematiksel ifadesinde, çekim kuramından üç
boyutlu uzaydaki noktalara yerleşmiş kütleler kalkarak
yerlerini dört boyutlu uzay-zamanda çukurluklar
alıyordu.
Matematiksel
yapı
gerçek
dünya
ile
karşılaştırıldığında, bu çukurlukların daha doğrusu uzayzamanın eğriliklerinin çok olduğu yerler, maddenin
yığılma bölgelerine denk gelmektedir. Dolayısıyla madde
yığılması yokluğunda düz olan uzay-zamanı, madde
eğrileştirmektedir. Bu, fizik dünyası için yepyeni bir
olgudur. Einstein’in bu sonuçlara varırken kullandığı
biricik fiziksel dayanak, Newton’un çekim kuramında
“kuvvet kaynağı” olarak görülen “kütle” ile gene
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Newton’un temel hareket yasasında “eylemsizlik
katsayısı” olarak görülen kütlenin sayısal eşitliğini bir
“eşdeğerlilik” olarak kullanmasıdır. Newton kuramı, bu
rastgele görünen eşitliğin nedenini söyleyememekte;
Einstein ise, bunu bir doğal gereklilik olarak kesin bir
eşdeğerlilik ilkesi şeklinde algılamaktadır. Böylelikle,
fiziğin yüzyıllardır kullandığı düz Öklid geometrisi,
şimdi eğri Riemann geometrisiyle değiştirilerek evrensel
çekim yasası için en sağlam şekil bulunmuş oluyordu.
Böylelikle, özel görelilik kuramında yalnızca
birbirlerine göre hızları değişmeyen gözlemcilerin yaptığı
fiziği temeline oturtan Einstein, şimdi de değişmeyen
ivme ile düzgün bir kütle çekimi kuvveti arasında hiçbir
fiziksel
fark
olmadığını
vurgulayarak,
ivmeli
gözlemcilerin fiziğini genel görelilik kuramı çerçevesine
oturtmuş oldu. Bu çerçevede ise ışık hızının, ivmeli
gözlemcilerce değişik ölçülebileceği ortaya çıkmaktadır.
Bunun asıl nedeni, ivmeli ya da kütle çekimi etkisi
altında bulunan saatlerin çalışma hızının değişmesidir.
Bu, aynı zamanda ışığın sıklığının da azalmasına yol
açtığından bu olguya “çekimsel kızıla kayma” denir.
Einstein, genel görelilik kuramına ilişkin
bildirisini sunuşundan kısa bir zaman sonra verdiği yeni
bildirilerinde de bu kuramın doğal sonuçlarından birisi
olarak Merkür gezegeninin Güneş çevresindeki
yörüngesinde bulunan açıklığın kayma miktarını, her
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yüzyıl için 43 saniyelik bir açıyla veriyordu. Einstein, bu
buluşun kendisini günlerce sonsuz neşeye boğduğunu bir
mektubunda yazacaktır. Vardığı diğer bir sonuç, ışığın
bir kütle çekimi alanından geçerken sapacağı miktarın
hesabıydı. Görelilik kullanmadan da ışığın enerjisiyle
orantılı bir kütlesi bulunmak gerektiğini gösterebilen
Einstein, bu yolla hesaplanan sapma miktarının, genel
görelilik kuramına göre hesaplanacak miktarın yaklaşık
iki katına eşit olduğunu ortaya koymuştu. Çok küçük
olan bu etkinin, Güneş’in yanından geçerken uğrayacağı
sapmada yıldızlardan gelen ışığın gözlenebilmesi ancak
mümkündür.
Güneşin parlaklığı yıldız ışığını örttüğünden, tam
Güneş tutulması gerektiren bu ölçme, savaşın bitimine
kadar yapılamadı. İngiliz gökbilimci Eddington’ın
1919’da kurduğu iki ekipten birisi Brezilya’ya, diğeri
Afrika’daki Gine körfezine gitti. Brezilya’daki ekip,
bulutların son anda açılmasıyla resim çekebildi.
Afrika’daki resimler, ısınan fotoğraf plaklarının
çarpılması yüzünden yanlış ölçüm vermişlerdi. Brezilya
resimleri, altı ay sonra, Güneş, ilgili yıldızlardan en açık
konumda olduğunda, aynı yerde çekilen gece resimleriyle
karşılaştırıldıklarında, Einstein’in genel görelilikten
hesapladığı, 1.86 saniyelik açı aynen ölçülmekteydi.
Amerikan vatandaşlığına geçiş
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1933 yılına gelindiğinde, Almanya’daki Nazi
iktidarı, Yahudileri tüm alanlardan men ederken, bu
arada Einstein’ın da eserleri yakılmaya başlandı. Hayati
tehlike de söz konusu olunca bir süre Belçika’da, sonra
da İngiltere’de kaldı. Aynı yıl ABD’ye göç etmeye karar
verdi. Princeton, New Jersey’de, Institute for Advanced
Study’de görev aldı ve 1955’teki ölümüne kadar burada
kaldı. Burada kendisi bir birleşik alan kuramı
geliştirmeye ve kuantum fiziğinin kabul edilmiş
yorumlarını çürütmeye çalıştı. Bu iki girişimi de başarısız
oldu.
Ölümü ve sonrası
18 Nisan 1955’te, 76 yaşındayken, Princeton
Hastanesi’nde gece saat 01.55'te yaşamını yitiren
Einstein’ın dönemi, ölümüyle birlikte bitmemiş ve
günümüzde hâlâ güncelliğini korumaktadır.
Öldükten sonra, Einstein’ın beynini merak eden
Profesör Harvey, ailesinin talebi üzerine Einstein’ın
yakılmasından önce beynini alarak, özel bir koruyucu
sıvıyla muhafaza etti. Beyinden parçalar alarak inceleme
yapan Harvey, fiziksel olarak olağanüstü bir durumla
karşılaşmadı. Tek fark, Einstein’ın beyninde normal bir
insana nazaran daha fazla glial hücre bulunmasıydı.
Beynin çalındığı öğrenildiğinde ise Einstein’ın ailesi bu
duruma tepki gösterse de, bunun bilimsel araştırmalara
destek vereceği telkiniyle ikna olarak şikâyetinden
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vazgeçti. Einstein’ın beyni, 53 yıl sonunda çalındığı
Princeton Hastanesi’ne geri getirildi.
Özel görelilik kuramı
1905 yılında Annalen der Physik dergisinde,
“Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine” adlı 2.
makalesinde açıklanan ve ardından 5. makalesi “Bir
cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?”
başlıklı makaleyle pekiştirilen fizik kuramıdır. Kurama
göre, bütün varlıklar ve varlığın fiziki olayları izafidir.
Zaman, mekân, hareket, birbirlerinden bağımsız
değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafî
olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekân
hareketle, hareket mekânla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle
bağımlıdır. Bunlardan hiçbiri müstakil değildir. Einstein
bu konuda şöyle demektedir:
“Zaman ancak hareketle, cisim hareketle, hareket
cisimle vardır. O halde; cisim, hareket ve zamandan
birinin diğerine bir önceliği yoktur. Galileo’nun Görelilik
Prensibi, zamanla değişmeyen hareketin göreceli
olduğunu; mutlak ve tam olarak tanımlanmış bir
hareketsiz
halinin
olamayacağını
önermekteydi.
Galileo’nun ortaya attığı fikre göre; dış gözlemci
tarafından hareket ettiği söylenen bir gemi üzerindeki bir
kimse geminin hareketsiz olduğunu söyleyebilir.”
Einstein, ışık hızının sabit olduğunu ve ışığın
yayılması için esir ortamına gerek olmadığını ileri
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sürerek, mekân-zaman ve yer değiştirmenin izafi olaylar
olduğunu ortaya koydu. Çalışmalarının sonucuna
varırken iki ilkeyi varsaydı: Görelilik ilkesi sabit hızla
hareket eden bütün gözlemciler için geçerlidir ve ışığın
hızı bütün gözlemciler için c’dir. Einstein’ın kuramı ile
sabit hızla hareket eden iki gözlemcinin matematik hesap
ile aynı olayın gözlemcilere göre yer ve zamanı
belirlenebiliyor. Bu kuram, Newton’un her yerde aynı
işleyen, herkes için aynı “mutlak zaman” fikrini
yıkıyordu. E=mc² düşüncesinin temeli de böylece atılmış
oldu.
Özel görelilik, kendi zamanı için inanılması güç
pek çok öngörülerde bulunmuştur, bunlardan en
önemlileri:

Cisimler hızlandıkça zaman cisim için
daha yavaş akmaya başlayacaktır, ışık hızına
ulaşıldığında zaman durmalıdır.

Cisimler hızlandıkça kinetik enerjilerinin
bir kısmı kütleye dönüşür, durağan kütleye sahip cisimler
hiçbir zaman ışık hızına erişemeyeceklerdir.

Cisimler
hızlandıkça
hareket
doğrultusundaki boyları kısalmaya uğrayacaktır.
Özel görelilik, mantığımıza ve sağduyumuza
aykırı bir evren tanımladığından bilimciler 100 yılı aşkın
bir süredir bunun doğruluğunu gözleri ile görmek ve bir
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açık bulmak umudu ile deneyler yapıp durmaktadırlar.
Bu öngörülerin pek çoğu 1905’ten günümüze dek
defalarca denenmiş ve doğru çıkmıştır:
İçlerinde çok hassas atom saatleri taşıyan uçaklar
değişik yönlere doğru değişik hızlarla hareket ettirilmiş
ve saatlerin kuramın hesaplarına yeterince uygun olarak
yavaşladığı/hızlandığı gözlenmiştir.
Zamandaki yavaşlamanın sadece saatte
meydana gelmediğini, gerçekte yaşandığının kanıtı ilk
olarak nötrino ve mü-mezon deneylerinde ortaya
çıkmıştır. Güneşten dünyamıza gelen nötrino ve
müonların ışık hızına çok yaklaştıkları (% 99.5) için
ömürlerinin (yaşam sürelerinin) Dünya’da üretilen
durağan olanlara göre çok daha uzun olduğu
görülmektedir.
Parçacık hızlandırıcılarındaki hızlandırma
deneylerinde bugüne kadar kütlesi olan hiçbir cisim,
atom veya elektron, ışık hızına çıkarılamamıştır. Hız
arttıkça kütlesi de arttığı için ivmelendirilmesi
zorlaşmaktadır.
Özel Görelilik’le ilgili şu örnekleri veriyor bize
Einstein:
“Tren yolumuzun üstünde birbirinden uzak A ve
B noktalarına aynı anda yıldırım düşsün. Bu cümle
anlamlı mı? Evet, anlamlı, diyeceksiniz iki noktaya aynı
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anda yıldırım düşüyor. Mekanik veya matematikçiler için
yukarıdaki cümle hiç de göründüğü kadar kolay değildir.
Gerçekte bu olayın olup olmadığını keşfetme
olanağına sahip oluncaya kadar böyle bir kavram fizikçi
için yoktur. Bu nedenle her iki yıldırımın da aynı anda
düşüp düşmediğini karar verecek bir yöntem getiren
‘aynı anda’lık tarifine ihtiyaç vardır.
Her iki yıldırımın aynı anda düşmesi ne demek?
Bir süre düşünecek ve ‘aynı anda’lığı ölçmek için bir
öneriyi getireceksiniz. Rayların üstünde, A ve B
noktalarını birleştiren çizgi ölçülmeli ve AB uzaklığının
orta noktası olan M’ye bir gözlemci konmalı. Bu orta
nokta M ye, bir gözlemci otursun. Bu gözlemciye A ve B
noktalarını aynı anda görebileceği bir düzenek sağlansın
(Örneğin 90 derece açıyla iki ayna) sağlanmalı. Eğer
gözlemci aynı anda yıldırımların düştüğünü görürse
bunlar ‘aynı anda’dır.
Yere göre aynı anda olan iki olay (örneğin A ve B
noktalarına düşen iki yıldırım) trene göre de aynı anda
mıdır? Yere göre aynı anda olan olaylar trene göre aynı
anda değildirler. Ya da bunun tersi söylenebilir. (aynı
anda’lığın göreliliği) Her referans cisminin (koordinat
sisteminin) kendine özgü zamanı vardır. Zamanın ait
olduğu referans cismi bize bildirilmediği takdirde, bir
olayın zamanı ifadesinin hiçbir anlamı yoktur.
…
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Yere göre v hızıyla giden tren üstünde iki nokta
ele alalım ve bunların arasındaki uzaklığı araştıralım.
Uzaklığı kendisine göre ölçebileceğimiz bir referans
cismi gereklidir. Trenin kendisini referans cismi
(koordinat noktası) olarak kullanmak, en basit bir seçim
olacaktır. Trendeki bir gözlemci bu aralığı ölçme çubuğu
ile düz bir çizgi üstünde bir noktadan diğer noktaya
varıncaya kadar gerektiğince kullanıp ölçebilir. Çubuğun
kaç kez kullanıldığı, bize istenilen uzaklığı verecektir.”
Genel görelilik kuramı
Özel görelilik kuramı düzgün, doğrusal ve
ivmesiz hareket eden sistemlerle sınırlıydı. Genel
görelilik
kuramındaysa,
durum
biraz
daha
karmaşıklaşıyordu. Şöyle ki; birbirine göre ivmeli
hareket eden sistemlerde durum, özel görelilik kuramına
göre farklılıklar arz ediyordu. Belki de birinci kuram,
kapsamı daha geniş olan ikinci kuramın özel bir hali
sayılabilmekteydi.
Genel görelilik kuramı, 1916 yılında Einstein
tarafından yayımlanan ve bugün modern fizikteki kütle
çekimin tanımıdır. Genel görelilik, özel görelilik ve
Newton’un evrensel kütleçekim yasasını genelleştirerek,
kütleçekimin uzay ve zaman ya da uzay-zamanda
tanımlanmasını sağlar. Uzay-zamanın eğriliği, madde ve
radyasyonun enerji ve momentumu ile doğrudan
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bağlantılıdır. Genel göreliliğin zamanın akışı, uzayın
geometrisi, serbest düşme yapan cisimlerin hareketi,
ışığın yayılımı gibi konulardaki öngörüleri, klasik fiziğin
önermeleri ile belirgin farklılıklar gösterir. kütleçekimsel
zaman genişlemesi, kütleçekimsel merceklenme, ışığın
kütleçekimsel kızıla kayması, kütleçekimsel zaman
gecikmesi bu farklılıkların örnekleridir. Genel göreliliğin
bugüne kadarki tüm önermeleri, deney ve gözlemler ile
doğrulanmıştır. Her ne kadar genel görelilik kütleçekimin
tek göreli kuramı olmasa da, deneysel veri ile uyum
sağlayan en basit teoridir. Buna rağmen, teorinin hala
cevaplayamadığı sorular varlığını sürdürmektedir.
Bunlardan en temel olanı, genel görelilik ile kuantum
mekaniğinin yasalarının hangi şekilde bağdaştırılarak,
tamamlanmış kendi içinde tutarlı bir kuantum alan
kuramı yaratılabileceğidir.
Einstein’in teorisinin astrofiziğe kayda değer
etkileri vardır. Örneğin, büyük bir yıldızın ömrünün
sonuna yaklaştığı bir zamanda içine çökerek karadelik
oluşturduğuna işaret eder. Bazı astronomik cisimlerin
yaydığı yoğun radyasyona karadeliklerin sebep olduğuna
dair yeterli kanıt mevcuttur. Örneğin mikrokuasarlar,
yıldızsal karadeliklerin ve aktif galaktik çekirdekler,
süpermasif karadeliklerin varlıklarının bir sonucu olarak
oluşurlar.
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Işığın kütleçekim nedeniyle bükülmesi, uzaktaki
bir astronomik cismin gökyüzünde aynı anda birden fazla
yerde
görüntüsünün
belirmesine
sebep
olan,
kütleçekimsel merceklenme olarak adlandırılan bir
duruma neden olur. Genel görelilik aynı zamanda,
bugüne kadar ancak dolaylı olarak gözlenmiş olan, kütle
çekim dalgalarının da varlığını öngörmektedir. Buna dair
doğrudan gözlemlerin yapılması LIGO ve NASA/ESA
Laser Interferometer Space Antenna (Lazer girişimölçer
uzay anteni) gibi projelerin amaçlarıdır. Tüm bunlara ek
olarak genel görelilik, evrenin durmaksızın genişleyen
modelinin bugünkü kozmolojik modelinin temelidir.
Genel görelilik, gravitasyon kavramına yeni bir
bakış açısı getirdi. Klasik mekanikte gravitasyon, kütlesel
nesneler arasında çekim gücü olarak algılanıyordu.
Örneğin dünyayı, Güneş’in çekim gücü yörüngede
tutmaktaydı. Genel görelilik kuramına göre ise
gezegenleri yörüngelerinde tutan, yörüngenin yer aldığı
uzay kesiminin Güneş’in kütlesel etkisinde kavisli bir
yapı oluşturmasıdır. Genel kuram ayrıca gravitasyon ile
eylemsizlik ilkesini “gravitasyon alanı” adı altında
birleştirdi.
Einstein’ın özellikle Genel Görelilik Kuramı’nın
temel problemlerini anlatmak için dile getirdiği deneyler
salt düşünce deneyleridir. Bunu, aşağıdaki cümleleriyle
kendisi şöyle açıklıyor:
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Önümüzde temel Galileo İlkesinin gerektirdiği
koşulların yaklaşık olarak bulunduğu, boş uzayın
yıldızlardan ve diğer büyük kütlelerden son derece
uzaklaştırılmış büyük bir parçasını, Galileo referans
cismi olarak da bir odayı andıran ve içinde aletlerle
teçhiz edilmiş bir gözlemcinin bulunduğu bir kutuyu
düşünelim. Doğal olarak bu gözlemci için çekim diye bir
şey olmadığından, iplerle kendisini sıkıca döşemeye
bağlamalıdır; aksi takdirde yerle en küçük bir çarpışma,
kendisinin yavaşça odanın tavanına doğru yükselmesine
sebep olacaktır. Kutunun kapağının ortasına dışarıdan
ucunda ip olan bir çengel takılmış olsun ve şimdi bir
“varlık” bunu sabit bir kuvvetle çekmeye başlasın. Kutu,
gözlemciyle birlikte düzgün ivmelendirilmiş bir hareket
içinde “yukarı” doğru hareket etmeye başlayacaktır. Hız
ise zamanla inanılmaz değerlere çıkacaktır. Tabi bütün
bunları iple çekilmeyen baka bir referans cisminden
gözlediğimiz takdirde…
Genel ve özel görelilik kuramının mimarı olan
Albert Einstein, her durum ve koşulun mekân ve zaman
kavramının birbirinden farklı olduğunu ve kesinlik
içermesinin imkânsız olduğunu, farklı koordinatlardaki
zaman kavramının da bağımsız olamayacağını
belirtmiştir. Kitabının “Minkowski’nin Dört Boyutlu
Uzayı” bölümünde şunları dile getirmiştir:
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“Uzay, üç boyutlu ve süreklidir. Bununla birlikte
bir noktanın (durağan) durumunu üç sayı (koordinatlar)
x,y,z ile tarif edebilmenin mümkün olduğunu ve bu
noktanın yakınında durumları X1, Y1, Z1, gibi
koordinatlarla tariflenen ve birinci noktanın koordinatları
olan x,y,z değerlerine istediğimiz kadar yakın olabilen
sonsuz sayıda nokta vardır diyoruz. Bu özellik sayesinde
bir sürekliden ve üç koordinat olmasından dolayı da
bunun üç boyutlu olmasından söz edebiliyoruz. Buna
benzer olarak Minkowski tarafından kısaca “dünya” diye
adlandırılan fiziksel olaylar dünyası, uzay-zaman
anlamında doğal olarak dört boyutludur. Çünkü her biri
dört sayı, yani uzay koordinatları x,y,z, ve bir de zaman
koordinatı “t” zaman değeri ile tariflenen olaylardan
oluşmaktadır. Bu anlamda dünya da süreklidir.
Çünkü
buradaki
her
olayın
yakınında
koordinatları X1, Y1, Z1, T1 olan ve başta sözü edilen
x,y,z,t olayından sonsuz küçük uzaklıkta bulunan birçok
sayıda (gerçek, ya da en azından düşünülebilen) olayla
doludur. Dünyada bu anlamda dört boyutlu bir sürekli
gözüyle bakmaya alışkın olmamızın nedeni, görelilik
kuramının ortaya çıkmasından hemen önce fizikte, uzay
koordinatlarıyla karşılaştırıldığında zamanın daha farklı
ve bağımsız bir rol oynamasıdır. Yine bu nedenden
dolayı zamanı bağımsız bir sürekli olarak kabul
etmekteydik. Aslında klasik mekaniğe göre zaman
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mutlaktır. Yani koordinat sisteminin hareket koşulundan
ve
durumundan
bağımsızdır.
Bunun
Galileo
dönüşümünün son denkleminde (t=t) ifade edildiğini
görürüz.
Einstein, zaman ve mekândaki göreliliği şu
deneyle açıklamaktadır:
“Havada uçarken hareketi yerden gözlenişine göre
düzgün ve düz bir çizgi halinde olan bir kuzgun
düşünelim. Eğer uçmakta olan kuzguna hareket etmekte
olan bir vagondan bakıyorsak, kuzgunun hareketinin
hızının ve yönünün değişik olduğunu, ama bu hareketin
hâlâ düzgün ve düz bir çizgi halinde olduğunu fark
edeceğiz. Soyut bir anlatışla şöyle diyebiliriz: Eğer bir M
kütlesi K koordinat sistemine göre düz bir çizgide
düzgün bir biçimde hareket ediyorsa, o zaman aynı kütle
K’ya göre düzgün değişen hareket gösteren ikinci bir
koordinat sistemi K1’e göre de düzgün ve düz bir çizgide
hareket edecektir. Eğer K’ye göre K1 dönmeden hareket
eden bir koordinat sistemiyse, o zaman doğal olaylar
K1’e göre de bu tıpkı K’ye göre olduğu gibi aynı genel
yasalarla oluşurlar.
Bu ifadeye görelilik ilkesi denir.
Kütle-enerji eşitliği:
Einstein’dan önceki bilimsel araştırmalar, kütle
ile enerji arasında net bir bağlantı kuramamıştı. Kütle ile
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enerjinin birbirlerinden bağımsız faktörler olduğu
varsayılıyordu. Einstein’a göre maddeler de yoğunlaşmış
birer enerji türüydüler. Bunu, E=mc² formülü ile dünyaya
duyurmuştur.
Diğer çalışmaları:
1924
yılında
ise
Modern
İstatistik
Termodinamiğin önemli bir temel taşı olan makalesini
yayımladı. Elektromanyetik dalgaların, hatta katı
cisimlerdeki esnek titreşim dalgalarının taneciklermiş
gibisine (foton ve fonon denilen enerji kuantumları)
enerji ve momentum alıp vermeleri fikrini uzun süre
neredeyse tek başına savunan ve bu fikri Kuantum
Mekaniği'nin ilkel problemlerinde kullanan Einstein, bu
fikirleri doğal birer sonuç olarak veren Heisenberg - Bohr
– Schrödinger’in Kuantum/Dalga Mekaniği Kuramını,
temelindeki indirgenemeyen bir istatistiksel/olasılıkçı
yapı yüzünden bir türlü kabullenemedi. “Tanrı zar
atmaz” diyerek bu konuda yıllarca Bohr ile derin
tartışmalara girdi, sonunda bu kuramın “kendi içinde
tutarlı ama istatistiksel temeli dolayısıyla eksik”
olduğuna olan inancını da belirterek Schrödinger ile
Heisenberg’i Nobel Ödülü'ne aday gösterdi. 1919 yılında
Sir Arthur Eddington’ın yıldız ışığındaki sapmayı ölçüp,
bunun Einstein’in 1915’teki hesaplarına uygun
düştüğünü göstermesiyle Einstein’in ünü bilim dünyasını
aşıp herkese yayılmaya başladı. Ancak onun Yahudi
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kökenli oluşu, Almanya'daki ırkçıları rahatsız etmeye
başladı. Bilim adamlarına da yansıyan bu düşmanlık,
yavaş yavaş görelilik kuramlarını da “Yahudi Bilimi”
diye itmeye başladığından, ırkçı bilim adamlarının
başında sayılan ünlü fizikçi Phillip Lenard (1862-1947),
sırf görelilik kuramlarını inkar etmemek için, buna
Alman asıllı bir kaşif yaratmaya çabalamaktaydı. Bu gibi
propagandaların bir sonucu, Einstein’a Nobel Ödülü
verilişinde etkili oldu. Nobel Komitesi, 1921 yılında
Einstein’ı ödüle “Kuramsal Fiziğe” ve özellikle
“fotoelektrik olayının aydınlatılmasına olan katkıları”
dolayısıyla layık görüyor, sonuç konuşmasında ise
Görelilik Kuramları’nın adı bile geçmiyordu. Oysa bu
kuramlar, Einstein’ın en önemli ve en çığır açıcı
katkılarıyken, Millikan’ın 1915 yılında deneysel olarak
kanıtladığı fotoelektrik olay kuramının temeli olan
Kuantum Hipotezi, yıllarca Einstein’ın zayıf bir yanı diye
nitelendirilmişti. Japonya’da bulunduğu için törene
katılamayan Einstein, 1923 yılında Göteborg’da yapılan
Kuzey Ülkeleri Bilim Derneği toplantısına, ödüle
teşekkür etmek için gidip, yaptığı konuşmada da salt
Genel Görelilik konusunu ele alacaktı. Ödül çekini ise
1917 yılında ayrıldığı eski karısı Mileva’ya göndermişti.
Yahudi oluşu dikkati çekmeden önce, Alman
milliyetçileri, Görelilik Kuramlarını gerçek Alman zihin
ürünü olarak nitelemekteyken, Einstein, 28 Kasım
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1919'da London Times gazetesine şu demeci vermişti:
“İşte okuyucular için göreliliğin eğlenceli bir örneği:
Bugün Almanya’da bir ‘Alman Bilge’ ve İngiltere’de
‘İsviçreli Yahudi’yim. Eğer yazgımda başarısızlık
olsaydı; Almanlar için ‘İsviçreli Yahudi’, İngilizler için
ise ‘Alman bilge’ olarak bilinecektim.”
Nazizm’in gün geçtikçe kuvvet kazanması onun
huzursuzluğunu arttırıyordu. 1932 yılında California
Teknoloji Enstitüsü’nden (Caltech) aldığı çağrıyla
A.B.D.’ye gittiğinde, Princeton Üniversitesi’nde yeni
kurulmuş olan İleri Araştırma Enstitüsü’nde her yılın altı
ayını geçirme önerisi aldı. O sırada Hitler’in iktidara
geçtiğini duyunca Princeton’a yerleşti ve bir daha
Almanya’ya ayak basmadı. Yazgısının Einstein’a
oynadığı oyunlardan birisi de “Atom bombasının babası”
olarak olumsuz bağlamda anılmasıdır. Oysa onun atom
bombasıyla bilimsel ilgisi çok dolaylı; politik ilgisi ise
kesinlikle insancıl amaçlıydı.
1905’te yayımladığı Özel Görelilik Kuramı’nın
doğal sonuçlarından birisi olan kütle-enerji eşdeğerliliği,
kütle ve enerjinin birbirlerine dönüşebilmeleri
gerekliliğini ortaya koyuyordu. Kısa zamanda,
Einstein’ın olası örnekler olarak belirttiği, radyoaktif
olguların bundan kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu
dönüşüm,
ölçülebilir
boyutlarda
ancak
atom
çekirdeğindeki
değişmelerde
gözlenebilmektedir.
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Nitekim Güneş ve diğer yıldızların enerji kaynağı bu gibi
olgulardır. Ama bu sürecin yeryüzünde ciddi boyutlarda
gerçekleşebileceği ancak 1938’de Otto Hahn ve Lise
Meitner’in Berlin’de Uranyum Çekirdeği’nin yavaş
nötronlarla
bombardımanı
sonucu
bölünmesini
keşfetmeleriyle belirmeye başladı. Kısa zaman içinde
Joliot-Curie’ler ve Fermi, bu bölünmede kütle
azalmasıyla doğan enerjinin nisbi çokluğunu ve bölünme
sırasında
kaçan
nötronların
yeni
bölünmeler
doğurabileceğini kestirdiler. Tümüyle deneysel bir
çalışmanın ürünü olan bölünmenin keşfinde Einstein’ın
kendisinin de kuramlarının da bir etkisi olmamıştı.
Ancak, II. Dünya Savaşı’nın başlamak üzere olduğu
gergin günlerde, A.B.D.’de bulunan Macar göçmeni üç
fizikçi Leo Szilard, Edward Teller ve Eugene Paul
Wigner, bu keşfin Almanların elinde tehlikeli bir silaha
dönüşebileceğinden korkarak, çok etkin bir kişi olarak
gördükleri Einstein’a gittiler. A.B.D.’nin bu silahı daha
önce yapıp, dehşetini zararsız bir şekilde dünyaya
kanıtlayarak Almanları korkutması amacıyla onu Başkan
Roosevelt’e yazılmış olan mektubu imzalaması için ikna
ettiler. Bu, bir süre sonra girişilen ünlü Manhattan
Projesi’nin başlangıcı sayılabilir. Ancak proje,
Einstein’ın hiçbir fiili katkısı olmadan yürütüldüğü gibi,
zincirleme bölünme tepkimesinin kontrol altına alınarak
nükleer enerjinin yararlanılabilir hale gelmesi, projenin
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ilk belirgin sonucudur. Almanların teslimi üzerine,
1945’te “Artık korkumuz, Almanların bize ne
yapabilecekleri değil, A.B.D.’nin başka ülkelere
yapabilecekleriydi.” diyen Szilard, Einstein’a bu kez
bombanın Japonya’ya atılmaması için Roosevelt’e bir
muhtıra yazdırmaya gitti. Ancak Einstein’ın bu yeni
mektubu, Roosevelt 12 Nisan 1945’te öldüğünde, masası
üzerinde zarfı açılmamış olarak bulundu. Bombanın
Japonlara karşı kullanılması, Szilard’ı Fizikten kopartıp
Biyofiziğe itti; Einstein’ın ise ölünceye kadar sürdürdüğü
barışçı eylemlerini ve nükleer silahların kaldırılması
girişimlerini şiddetlendirdi. İleriki yıllarda bu olaylarla
ilgili anılarında “.. benim asıl rolüm, posta kutusu olmak
gibiydi; mektup bana hazır getirilmişti, bana yalnızca
imzalamak kalmıştı…” diyen Einstein, bir görüşmecinin,
ilk mektubu kastederek, “Ama düğmeye siz bastınız,”
demesi üzerine, bir süre düşündükten sonra, her
kelimenin üzerinde tek tek durarak ve sükunetle, “Evet,
düğmeye ben bastım.” demişti.
1920 yılında, Berlin’de “Benim barışçılığım bir
içgüdüsel duygudur; bunun benliğimi sarmasının sebebi,
insan öldürmedeki iğrençliktir. Bu eğilimim, herhangi bir
entelektüel kurama değil, yalnızca her türlü nefret ve
gaddarlığa duyduğum derin antipatiye dayanmaktadır. Bu
tepkiyi akılcı düşüncelere uydurmaya uğraşabilirim;
ancak, bu bir aposteriori davranış olacaktır.” diyen
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Einstein’ın aktif barışçılığının ilk örneği oldukça eskilere
gider. Berlin’e yerleşmesinden bir yıl sonra çıkan I.
Dünya Savaşı’nın ilk günlerinde görülür. Bu sıralarda
akademik ortam savaş ve bunun destekleyicisi olan şöven
davranışların etkisi altına girmişti; Almanya’nın
saldırganlığını haklı göstermek amacıyla Uygar Dünyaya
Duyuru adlı bir bildiri için imza toplanıyordu.
“Başkalarını psikolojik olarak kavramaktan yoksun,
soğuk sarışın insanlar…” dediği Alman toplumunda
karşılaştığı bu durumda “ Savaş, mümkün olan en büyük
hızla
ortadan
kaldırılmalıdır.
Emirle
yapılan
kahramanlıklar, anlamsız vahşet ve vatanseverlik adı
altında yutturulmak istenen bütün bu iğrenç saçmalıklar...
Bunlardan nasıl nefret ediyorum... Benim insanoğlunun
yüksek ruhluluğuna olan inancıma göre, bu zırvalık, eğer
insanların sağlam anlayışları, ticari ve siyasal çıkarlar
uğruna okullar ve basın aracılığıyla hırpalanmamış
olsaydı, çoktan ortadan kalkmıştı.” diyebilen Einstein,
bildiriyi imzalamayı reddetti. Ertesi yıl, Fransız yazar
Romain Rolland’ın çevresinde toplanan barış savunucusu
grubu desteklediğini bildiren mektupta, “Üç yüz yıllık
yoğun kültürel çalışma, dinsel deliliği, milliyetçilik
deliliğine çevirmiş; bazı bilim adamları ise sanki
beyinleri çıkarılmışçasına davranıyorlar.” diyordu.
Barışa olan tutkusuyla Milletler Cemiyeti’nin
kuruluşunu destekleyen Einstein, daha sonra bu örgütün
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kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da dile getirecekti.
1922’de bu örgüt bünyesinde kurulan Entelektüel
İşbirliği Komisyonu’nda önerilen görevi, bu komisyonun
yapacağı işin niteliği konusunda açık bir fikre sahip
olamadığını belirtmekle birlikte “çağrıyı kabul etmeyi bir
görev biliyorum, çünkü bu günlerde uluslararası işbirliği
için gösterilecek çabalara yardım esirgenmemelidir”
diyerek kabul ederken, barış için bile olsa belirsiz
fikirlere çekinceyle yaklaştığını belirtiyordu. Ertesi yıl ise
“Milletler Cemiyeti’nin, görevini yapacak güce de, iyi
niyete de sahip olmadığına kanaat getirdim... Bu kurum,
yapmakta olduğu işler bakımından bir uluslararası örgüt
idealini yalnızca gerçekleştirememekle kalmıyor, böyle
bir idealin varlığı düşüncesini de zedeliyor!” diyerek
görevinden ayrılması ise onun amacından sapmış işlere
karşı tavrına örnektir.
Einstein,
Yahudi
olduğundan
dolayı,
küçüklüğünden beri karşılaştığı ve giderek Almanya’yı
terk etmesiyle sonuçlanan olaylara önemli bir tepki
göstermemişti. Ancak, çeşitli ülkelerde yerleşememiş
bulunan Yahudilerin geleceğini, salt insancıl yanıyla
düşündüğü için Siyonizm’i benimsemiş ve bu uğurda en
belirgin katkısını; Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nin
kurulması için yapmıştı. Bu amaçla birlikte, A.B.D.’yi
dolaştığı ve sonradan İsrail Cumhurbaşkanı olan Haim
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Weissmann’ın ölümünden sonra kendisine önerilen aynı
görevi kesinlikle reddetti.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra barış için daha aktif
tavırlar almaya başlayan Einstein, “Atom enerjisinin
böylesine salıverilmesi, yeni bir sorun doğurmadı. Bu,
sadece mevcut olan sorunun çözülme gereğini
acilleştirdi.” diyerek, komedya olarak nitelediği Milletler
Cemiyeti gibi örgütlerin yerine, barışı tam anlamıyla
sağlamak üzere bir Dünya Hükümeti kurulmasını önerdi.
McCarthy döneminde ise, çeşitli kişileri suçlamak
amacıyla tanıklık yapmaya çağırılanların, bunu
reddetmelerini isterken, bu reddin hatta “sonucunda
hapse girmek ve ekonomik perişanlığa katlanarak, salt
ülkenin kültürel geleceği uğruna” yapılması gerektiğini
savunuyordu. Einstein, son yıllarında Bertrand Russell’in
nükleer silahları yasaklama girişimlerini ve barışçı
çağrılarını da yakından destekliyordu.
Einstein, sadece izafiyet üzerine değil, bununla
bağlantısı olan ve olmayan birçok alanda da geniş çaplı
araştırmalar yapmıştır. Bunlardan birisi de fotoelektriktir.
Daha önceleri ışığın, tanecik ya da parçacık olduğu
hususunda bilim adamları iki farklı düşünce kavramı
etrafında dolanmaktaydılar. Üzerine ışık düşen bazı
maddeler elektron salıyorlardı. Parlak ışıklar daha fazla
elektron salıyor fakat enerjileri artmıyordu. Sarı ve
kırmızı ışıklar pek az elektron salıyorlardı. Klasik fizik
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bu durumu dalga kuramı ile açıklayamıyordu. Einstein,
bu soruna Planck kuramını uyguladı. Sonradan foton adı
verilen belirli enerjili bir kuanta, maddenin atomu
tarafından soğrulmakta, böylece belirli enerjide bir
elektron atomdan alınmaktadır.
19. yüzyılın başlarında Young’la başlayan,
Fresnel ve daha sonra Faraday ve Maxwell’in
çalışmalarıyla pekişen deneyler, dalga kuramına belirgin
bir üstünlük sağlamıştı. Einstein’ın fotoelektrik çalışması,
bu gelişmeyi tersine çevirmiş, hem de Planck’ın 1900’de
ortaya sürdüğü kuantum teorisini de çarpıcı bir biçimde
doğrulamıştır. Einstein, bu çalışmasından dolayı 1921
yılında Nobel Fizik Ödülünü kazandı.
Einstein, ayrıca Brown hareketi ve istatistiksel
fizik, Bose-Einstein istatistiği, Kuantum fiziği ve
belirsizlik ilkesi, kozmoloji, birleşik alan kuramı
alanlarında da, bazen tekil, bazen de başka bilim
adamlarıyla yaptığı araştırmalarla dünya bilim
literatürüne önemli katkılar sağlamıştır.
Niels Bohr ile tartışmaları
Fotoelektrik olayını açıklayan Einstein kuantum
kuramının gelişimine büyük katkıda bulunmuştu ama
kuramın geliştiği yönden hiç memnun değildi.
Heisenberg’in belirlenemezlik ilkesini kabul etmiyor,
tanrı zar atmaz diyordu. Niels Bohr da kuantum
kuramının gelişmesinde önemli rol oynamış fizikçilerden
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birisiydi ve Einstein'ın bu fikirlerine katılmıyordu.
Einstein ve Bohr arasında birbirine saygılı bir biçimde,
dostça bir tartışma sürdü. Einstein çeşitli düşünce
deneyleri ile kuantum kuramının belirlenemezlik ilkesini
çürütmeye çalışıyordu fakat Bohr bu eleştirilere tutarlı
cevaplar vererek Einstein'ı ve dünyayı ikna ediyordu.
Einstein sonradan belirsizlik ilkesini çürütmeye
çalışmaktan vazgeçmiş ve kuantum mekaniğinin fiziksel
gerçekliği anlatmakta yetersizliği fikrini savunmaya
başlamıştır.
Zaman yolculuğunun kapısını aralayan adam
Albert Einstein, E = mc² formülünü
geliştirdiğinden beri, en azından tek yönlü olarak zaman
yolculuğunun yapılabileceği düşünülüyordu. Ancak
geçmişe doğru gitmek ise çok daha zor bir problem
olarak algılanıyordu.
Einstein, 1905'de uzayın, uzay-zaman adlı dört
boyutlu bir dokuya sahip olduğunu ve garip bir biçimde
kütle veya hız arttırıldığında hem uzayın, hem de
zamanın eğrildiği şeklinde bir açıklama ile rölativite
teorisini tanıttı. Yani, ne kadar hızlı hareket edersen,
zaman, o denli yavaşlar. Etrafınızdaki kütleyi katlanır
seviyelerde arttırdığınızda da benzer etkiyi yaşarsınız. Bu
fenomen, dakika ölçeğinde de olsa kanıtlanmış idi.
1975'da Carol Allie, senkronize iki atom saatinden birini
yeryüzünde bıraktı, diğerini ise çok hızlı bir uçakla
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uçurduktan sonra karşılaştırdı ve hızla havada yol alan
saatin salisenin bir parçası kadar yavaş işlediği tespit
edildi.
Diğer deneylerde de, bilim adamları temel
partikülleri, parçacık hızlandırıcılarında ışık hızına yakın
süratlere ulaştırdılar ve hızlanan partiküllerin durağan
olanlara oranla daha yavaş dağılıp çöktüklerini tespit
ettiler. Kütlenin zaman üzerindeki etkisini ölçmek için de
bilim adamları gökdelenlerin tepesine ve temeline
yerleştirdikleri atom saatlerinde gözlemlenen etkileri
incelediler. Hayrettir ki, temeldeki -yani dünyanın
kütlesine daha yakın olan- saat, gökdelenin tepesindeki
saatten daha yavaş ilerliyordu.
İşte bütün bunlar zamanda yolculuğun neden
mümkün
olabileceğinin
ispatlarıdır.
Saatlerin
yavaşlamasına neden olan fenomenler ifrat noktalarında
da devreye gireceğinden, saniyelerin geriye alınması gibi,
yıl, hatta bin yıl ölçütünde zamanla oynanabilir. Bunun
için size gerek olacak şey ise, çok hızlı bir uzay aracıdır.
Saniyede iki yüz milyon metre hızla yol alan bir
yolcu, büyük ölçüde yavaşlamış zaman deneyimini
yaşayacaktır. Tıpkı bir jet uçağı yolcusunun evde
koltukta oturduğunu hissetmesi gibi, bu hıza ulaşan
kimse de bunu çok hissetmeyecektir. Fakat bir kez
dünyaya geri döndüğünde, dünyada bıraktığı yakınlarının
kendinden çok daha fazla yaşlanmış olduklarını
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gözlemleyecektir. Bu da bir anlamda geleceğe yolculuk
demektir. Zaman yolculuğu hakkında bir kitap yazan
Richard Gott’un hesaplamalarına göre, uzayda toplam
748 gün kalan Rus Kozmonotu Sergei Andeyev, biz
dünyalılara göre saniyenin ellide biri kadar daha genç bir
hâlde dünyaya döndü. Bu çok gözükmeyebilir, ancak
Gott’un da belirttiği gibi, “bin yıllık yolculuklar bir
saniye ile başlar.”
Elbette bu seviyeye ulaşmanın önünde kimi
engeller var. En başta da bu hıza ulaşacak bir uzay
aracının ihtiyaç duyduğu muazzam enerjiyi bir araya
getirme bilgisinden henüz yoksun olmamız geliyor.
Ancak Philadelphia Üniversitesi profesörü Paul Halpem,
önümüzdeki bir kaç yüzyıl zarfında insanlığın bu
teknoloji seviyesini elde edeceğini hesaplıyor. Evet,
geleceğe yolculuk böylelikle mümkün olacakken
zamanda geriye dönüşün engelleri nasıl aşılacaktı?
Einstein’a göre; ışık hızına yaklaşmak zamanı
yavaşlatacak, tam ışık hızına ulaşmak zamanı
donduracak, ışık hızının üstünde yol almak da zamanın
geriye işlemesine neden olacaktır. Fakat gene Einstein’ın
hesaplamalarına göre ışıktan hızlı gitmek kütleyi sonsuza
yaklaştıracaktır. Peki bu durumda zamanda geçmişe
yolculuk mümkün değil midir? Meşhur İngiliz bilim
adamı Stephen Hawking ve pek çok bilim adamı bunun
gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor, ama kimi bilim
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adamları da geçmişe bazı kestirme yollar olabileceğini
iddia ediyorlar. 1980’de Berkeley Üniversitesi’nden Kip
Thome, uzayda solucan yolları olarak adlandırılabilecek
oluşumların var olduğu savını ileri sürdü. Bu nesneler,
aslında iki kara deliğin birbirine bağlanmasıyla meydana
gelen ve böylelikle uzayın dokusunda yırtılmalar
oluşturan tünellerdir. Bir karadelik bularak, ondan
binlerce ışık yılı ötedeki bir diğer kara deliğe yollar
oluşturmak, uzay-zaman düzleminde kestirmeler
yaratacağından, dalgalı zaman nehrinde geçmişe veya
geleceğe geçitler oluşturacaktır. Bu teoriden esinlenerek
pek çoğumuzun beğeni ile izlediğimiz ve Judie Foster’ın
başrolünde oynadığı Contact filmi yapılmıştı. Ne var ki,
teorinin ciddi problemleri vardır.
Einstein ve Paralel Evrenler
Einstein ve yakın çalışma arkadaşı Nathan
Rosen’in karadelik tünellerini matematiksel olarak kabul
ettikleri ve inceledikleri biliniyor. Einstein ve Rosen, bu
çalışmalarının sonucunda şaşırtıcı bir şey keşfettiler:
Karadelik tünellerinin dibi yoktur. Burada, uçlarından
birbirlerine bağlı iki huni söz konusudur. Birleştikleri
nokta, tünelin ”boğaz” kısmını oluşturur. Dolayısıyla
tünelin bir ucundan giren bir nesne, merkezdeki ya da
boğazdaki olağan üstü çekimin etkisiyle, tünelin öbür
ucundan dışarı fırlatılır. Öyleyse öbür yanda ne vardır?
Öbür yan, yeni bir evrendir, ilkinden tamamıyla farklı bir
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evrendir bu! İşte bu iki evreni birbirine bağlayan tünele
Einstein-Rosen Köprüsü adı verilir. Einstein ile Rosen’in
bu konuya ilişkin çalışmaları, üç boyutlu evrenimizde bu
türden çok sayıda tünellerin bulunduğunu vurgular. Bu
evrensel tüneller dördüncü boyuta açılır. Yani bu da
paralel bir evren demektir. Çoğu bilimkurgu yazarı, hatta
bazı bilim yazarları, gelecekte uzay yolcularının EinsteinRosen Köprülerini kullanarak bir evrenden diğer bir
evrene (hatta bir zaman diliminden diğerine)
sıçrayacaklarından söz ederler. Söz konusu teori güçlü
olabilir, bu konuya ilişkin bazı karşı çıkmalar vardır.
Albert Einstein ve Nathan Rosen, karadeliklerin, bir
evrene, bizim evrenimizden başka bir yere ya da başka
bir zamana açılabilecek kapılar olabileceğini öne
sürdüler. Kuramsal olarak bu model kanıtlanabiliyor. Bu
kuramsal uzay/zaman geçitlerine ‘’solucan tünelleri” adı
verilmektedir. Diğer ismiyle bu geçitlere ”Einstein-Rosen
Köprüsü” denmektedir. Bu geçitler sayesinde evrenin çok
uzak noktalarına çok kısa zamanlarda seyahat etmek
mümkündür.
Einstein’ın görelilik teorisi yine doğru çıktı
Tarihin en ünlü fizikçisi Albert Einstein,
ölümünden on yıllar sonra yine modern kuantum
teorisyenlerini alt etmeyi başardı. Yeni araştırmalar,
uzay-zamanın Einstein tarafından öne sürülen görelilik
teorisinde belirtildiği gibi ‘köpükten bile daha pürüzsüz
50

olduğunu’ ortaya koydu. Kuantum teorisyenleri, uzayzamanı köpük kadar pürüzsüz olduğunu savunuyordu.
NTV’nin haberine göre elde edilen en son
bulgular, Einstein’ın yine haklı olduğuna işaret etti. Üç
foton ışınının galaksiler arası yolculuğunu takip eden bir
grup fizikçi, ışınların Dünya’ya ulaşma sürelerini analiz
ettiklerinde, Alman fizikçinin haklı olduğuna dair
sonuçlar elde etti.
Araştırma, ABD’nin Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü’nde (MIT) fizikçi olan Robert Nemiroff ve
ekibi tarafından gerçekleştirildi. Nemiroff, sonuçları,
221’inci Amerikan Astronomi Topluluğu konferansından
açıkladı.
Fizikçiler, Dünya’dan yaklaşık 7 milyar ışık yılı
uzaklıkta yaşanan Gama Işık Patlaması’yla (GIP) saçılan
üç fotonu gözlemledi. GIP patlamaları, süpernova
patlamaları veya nötron yıldızlarının birleşmesinde
yaşanıyor ve Uzay’a çok yüksek enerjili foton ışınları
saçıyor. 7 milyar ışık yılı mesafede yaşanan GIP’tan
saçılan fotonlar, 2009 yılında NASA’nın Femmi Gamaışını Uzay Teleskopu tarafından tespit edildi. Işınlar,
sadece birer mili saniyeyle Dünya’ya ulaştı.
Işınların çok uzun bir mesafeden Dünya’ya
ulaşabilmesi, uzay-zamanın sanılandan çok daha
pürüzsüz olduğuna işaret etti.
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Araştırmacılar,
neredeyse
aynı
sürelerde
Dünya’ya ulaşan fotonların, Einstein’ın uzay-zaman
görüşünü desteklediğini belirtti. Dahası, GIP ile ortaya
çıkan fotonların dalga boylarının, kuantum teorisyenleri
tarafından öne sürülen uzay-zaman köpüğündeki ‘daha
küçük baloncuklarla’ etkileşime girebileceği ifade edildi.
Nemiroff ve ekibi, ‘eğer modern teorisyenlerin
savunduğu gibi köpüğün var olması halinde, fotonların
uzun yolculukları süresince darbelere maruz kalacağını
ve Dünya’ya birbirlerine çok yakın sürelerde
varamayacaklarını’ belirtti.
Böylece, sanıldığının aksine, var olduğu öne
sürülen köpük kesin olarak ortadan kalkmış olmasa da,
düşünülenden çok daha ‘yumuşak’ olduğu anlaşıldı.
‘Gama Işın Patlamaları’nın Uzay hakkında birçok
ilginç bilgi sunabileceğini’ ifade eden Nemiroff, “Eğer
köpük varsa, Planck uzunluğundan çok daha küçük
olması gerekiyor” dedi.
Planck uzunluğu, metrenin 1035'i kadar ve ışığın
bir Planck zamanında kat ettiği mesafeye eşit.
Nemiroff, dün konferansta yaptığı açıklamada,
“Uzay-zaman köpüğü, ışıkla sandığımızdan daha farklı
etkileşime giriyor... Eğer bu bulguları desteklersek,
etkileri büyük olabilir” dedi.
Louisiana State Üniversitesi’nden Bradley
Schaefer de, “Eğer gelecekte gözlemleyeceğimiz Gama
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Işın Patlamaları elde edilen bulguları doğrularsa, evren
hakkında çok önemli bir bilgiyi ortaya çıkarmış
olacağız.” dedi.

ALBERT EİNSTEİN’DAN BİLGELİK DOLU
DÜŞÜNCELER
A.B.D.’ye ait izlenimler
- Teknoloji ve organizasyon alanlarında üstünlüğü
var.
- Amerikalılar hayata neşeli ve olumlu bakıyorlar,
arkadaş canlısı, kendine güvenen, iyimser ve kıskanç
değiller.
- “Ben” değil, “biz”e daha çok önem veriliyor.
- Amaçları ve geleceği için Avrupalılardan daha
çok çalışıyorlar.
- Örf ve adetlerine daha çok bağlılar.
- İş birliği ve iş gücünün bölünmesi Avrupa’da
olduğundan çok daha kolay ve pürüzsüz olmaktadır.
- Zenginlerin sosyal vicdanları daha çok gelişmiş
durumda, zenginliğinin ve enerjisinin geniş bir bölümünü
halkın kullanımına sunmaktadır.
- Zenginliğin, mutlu ve tatminkâr bir hayat için
gerekli olmadığının farkındalar.
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- Görsel sanatlar ve müzik, bu milletin hayatında
Avrupalılarınkinden çok daha az bir yer kaplıyor.
Amerika’nın
araştırmadaki
başarısı,
zenginliğinin yanında, kendini işe adama, sabır, yoldaşlık
ruhu ve işbirliği yeteneklerinin çok büyük payı var.
- Halkı uluslararası sorunlara fazla ilgi
göstermiyor.
Acılar
İnsanı gerçek yüceliğe ulaştıran tek bir yol var.
Acılar okulundan geçen yol. Eğer acı, geleneklere bağlı
bir toplumun ruhsal körlüğünden ileri geliyorsa,
güçsüzleri gözü kapalı bir kine iter, güçlüleri ise genelde
insanın kolay kolay ulaşamayacağı ahlâki bir üstünlüğe
ve yüce gönüllülüğe yüceltir. Sanırım, her duyarlı
okuyucu benim gibi Walter White’ın yazısını gerçek bir
minnettarlık duygusuyla elinden bırakmayacaktır. O,
inandırıcılık gücü son derece yüksek, yalın biyografik bir
anlatıyla insan yüceliğine giden acılarla dolu yolda
kendisine eşlik etmemizi sağlamıştır.
Adalet sevgisi
Bilimsel
çalışmalarım,
doğanın
gizlerini
kavramaya
duyduğum
karşı
konulmaz
isteğe
dayanmaktadır. Bunda başka hiçbir duygunun etkisi
yoktur. Adalet sevgimin ve insanların yaşam koşullarını
düzeltmek için verdiğim mücadelenin, bilimsel
ilgilerimle hiçbir ilişkisi yoktur.
54

Ailenin onaylamadığı evlilik hakkında
Açıkçası
söylemeliyim
ki,
ebeveynlerin,
çocuklarının kendi yaşamlarını yönlendirmede alacakları
belirleyici kararları etkilemelerini onaylamıyorum. Böyle
sorunları herkes kendi basına çözmelidir. Ancak
ebeveyninizin kabullenemeyeceği bir karar verecekseniz,
kendinize şunu sormalısınız: “Ruhsal açıdan kendi iç
dengemi yitirmeksizin, ebeveynimin isteklerine karşı
davranabilecek kadar bağımsız mıyım?” Eğer bundan
emin değilseniz, atacağınız adımın genç kızın yararı
açısından da salık verilmesi olanaksız. Kararınızı
yalnızca bunu göz önünde bulundurarak vermelisiniz.
Ahlâk
Çağımızın büyük siyasal olayları öylesine
yılgınlık verici ki, insan kendisini kendi kuşağı içinde
bile tümüyle yalnızlaşmış hissediyor. Sanki insanlar
adalet ve onur tutkularını yitirmişler ve artık daha iyi
kuşakların büyük bir özveri ruhuyla elde etmiş oldukları
şeylere değer vermiyorlar... Tüm insani değerlerin temeli
ahlâktır oysa. Musa’mızın olağanüstü büyüklüğü, daha
ilkel dönemlerde bunu açıkça görmüş olmasıdır. Bir de
bugünkülere bak!
Ahlâki kültüre duyulan ihtiyaç
“Ahlaki Kültür” olmadan insanlık için hiç bir
kurtuluş yoktur. Bu kültürden yoksun bilim, bizi
kurtaramaz.
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Ahlâklı davranma çabası
Ahlâklı davranma çabası, insanların en önemli
çabasıdır. İnsan iç dengesi, hatta var oluşu buna bağlıdır.
Yalnızca ahlâklı davranmak yasama güzellik ve onur
verebilir. Bunu gençlere aşılamak ve tüm açıklığıyla
ortaya koymak, kuşkusuz eğitimin temel görevidir. Moral
ideallerin oluşturulması için bir mitosa bağlı olmak ya da
bunu bir otorite ile birleştirmek gerekmez; yani mitosa ya
da otoritenin haklılığına karşı beslenen kuşku, doğru
yargı ve davranışların temelini tehdit etmez.
Ahlâk yasaları
Nürnberg
duruşmaları
sırasında
değişik
hükümetler, ahlâk dışı eylemlerin hükümet buyruğu ile
işlenmiş suçlar olduğu gerekçesi ile bağışlanamayacağı
kanısındaydılar. Ahlâk dışı bir eylemin ne olduğunu
kişinin bireysel yargısı ve vicdanı belirler. Ahlâk
yasalarının her türlü yasadan önce geldiği düşüncesi ise
insanların doğruluk ve yanlışlık anlayışına da
uymaktadır.
Aklı eğitmek
Bir insan için olguları öğrenmek o kadar önemli
değildir. Bunun için bir yüksek okula cidden bir ihtiyacı
yoktur. Bunları kitaplardan öğrenebilir. Yüksek bilimler
okulundaki eğitim değeri birçok gerçeği öğrenmek değil,
kitaplardan öğrenebilecek bir şeyi düşünmek için aklı
eğitmektir.
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Amerika toplumu hakkında
Amerika’da, on yılı aşkın bir süredir aranızda
yaşayan bir kimse olarak yazıyorum. Şakası olmayan bir
sorun üstüne dikkatinizi çekmek niyetindeyim. Birçok
okuyucu, “Yalnız bizleri ilgilendiren ve memleketimize
yeni gelmiş bir adamın dokunmaması gereken konular
üstünde söz söylemeye ne hakkı var?” diye sorabilirler
kendi kendilerine. Böyle bir görüşün haklı olabileceğini
sanmıyorum. Belli bir ülkede büyüyen bir kimse, birçok
şeye olağan gözüyle bakar. Oysa bu ülkeye olgun yaşta
gelmiş bir kimse, özel ve karakteristik olan şeylere
keskin bir gözle bakabilir. Bence, bu kimse görüp
duyduklarını serbestçe dile getirmelidir. Çünkü böyle
davranmakla yararlı olabilir belki. Yeni gelen birisinin bu
memlekete çarçabuk bağlanması, halkta rastlanan
demokrasi havasındandır. Ben burada, bu memleketin büyük ölçüde hayranlığımızı hak etmesine rağmendemokrasinin politik yapısından çok, kişiler arasındaki
ilişkileri ve bunların birbirlerine karşı tutumlarını
düşünüyorum.
Amerika ve zenciler
Birleşik Amerika’da, herkes kendi kişisel
değerine inanmaktadır. Hiç kimse bir başka kişinin ya da
sınıfın karşısında küçülmez. Büyük zenginlik farkları,
hatta küçük bir azınlığın üstün gücü bile, kişilerin
kendilerine olan bu güçlü güvenini ve benzerlerinin
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onuruna karşı duyduğu tabii saygıyı sarsamaz. Bununla
beraber, Amerikalıların toplumsal görüşünde karanlık bir
nokta var. Eşitlik duyguları ve insan onuruna olan
saygıları, özel olarak beyaz renkli insanlarla
sınırlanmıştır. Bu sonuncuların bazılarına karşı bir takım
ön yargıları bile var. Bir Yahudi olarak bunların
tamamıyla farkındayım. Ama bunlar, beyazların kara
renkli kendi yurttaşlarına, özellikle zencilere karşı olan
tutumları yanında önemsiz kalmaktadır. Kendimi bir
Amerikalı saydığım ölçüde bu durum üzüntümü
arttırıyor. Düşüncemi apaçık söyleyerek suç ortaklığı
duygusundan kurtulabilirim ancak.
Birçok temiz yürekli kimseler bana şöyle cevap
veriyorlar: “Bizim zencilere karşı olan tutumumuz, bu
insanlarla aynı memlekette yan yana yaşayarak
edindiğimiz bir takım kötü deneylerin sonucudur.” Şuna
kesin olarak inanıyorum ki, böyle düşünen herhangi bir
kimse, uğursuz ve yanlış bir düşünüşün kurbanı
olmaktadır. Atalarınız bu siyah insanları yerlerinden
zorla sürükleyip getirmişler buraya; beyaz insan,
zenginlik ve rahat bir hayat peşinde koşarken, onları
gözlerinin yaşma bakmadan ezmiş, sömürmüş, köle
durumuna düşürmüştür. Zencilere karşı bugünün ön
yargısı, bu yakışıksız durumu sürdürme isteğinin bir
sonucudur.
Anayasa ve bireysel sorumluluk
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Anayasanın gücü, doğrudan doğruya yurttaşın
anayasayı savunma konusundaki kararlılığına bağlıdır.
Ancak her yurttaşın bu savunmada kendine düşen
sorumluluğun bilincine varmasıyla anayasanın sağladığı
haklar güvenlik altına girebilir. Öyle ki, herkese bir ödev
düşmektedir.
Herkes,
kendisinin
ve
ailesinin
karşılaşabileceği tehlikelerden korkmadan bu ödevi
yerine getirmek zorundadır.
Asla bir ülkeyle özdeşleşmedim
Kamuoyu önünde belli bir ünü olan kişinin, daha
az tanınmış bir kişiden daha az tehlikede olduğu
doğrudur. İyi ama halkın tanıdığı bir kişi, isminden
gerekli gördüğü şeyleri zaman zaman kamuoyu önünde
açıkça söylemekten daha iyi nasıl yararlanır ki?
Sokrates’le
karşılaştırma
şu
açıdan
uygun
düşmemektedir:
Onun için Atina, dünya demekti; oysa ben asla
belli bir ülkeyle özdeşleşmedim. Hele hele, aslında
Prusya Akademisi’ndeki görevim ve çocukken
öğrendiğim dilden başka hiçbir bağlantım olmayan
politik Almanya’yla hiç... İnançlı bir demokrat olmakla
birlikte, eğer iyi niyetli ve dürüst insanlardan oluşan bir
azınlık, inançları uğruna özveride bulunmazsa insanlığın
kilitlenip kalacağını bilmekteyim. Şu sıralarda bu
özellikle
gerekli.
Kuşkusuz,
bunu
ayrıca
gerekçelendirmeme gerek yok.
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Âşık olmak
Âşık olmak, hiç de insanın yaptığı en aptalca şey
değildir; ancak yerçekimi bundan sorumlu tutulamaz.
Avrupa Birliği tahmini
Yaşadığımız bu ekonomik sıkıntı çağında
(yaşadığı dönemdeki ekonomik bunalımlar) ulusları
ayakta tutan manevi güçlerin ne olduğu açıkça
belirtmektedir. Umarız ki, geleceğin tarihçisi, Avrupa’nın
politik ve ekonomik bakımdan birleştiği bir gün, çağdaş
olayları yargıladığı zaman, günümüzde bu kıtanın
özgürlük ve onurunun Batı devletleri tarafından
kurtarılmış olduğunu, bu güç zamanlarda kin, nefret ve
zorbalığa kaymadan sıkıntıya karşı koyan Batı
Avrupa’nın kişi özgürlüğünü başarıyla savunup, bilgi ve
buluşların ilerlemesine yol açtığını görecek ve
söyleyecektir. Çünkü kendi varlığına saygısı olan bir
insan için hayat bu özgürlük olmadan yaşanmaya
değmez.
Aydınların sorumluluğu
Önce her yurttaşın, ülkesindeki anayasa haklarım
savunma konusundaki sorumluluğu eşit ölçüdedir. En
geniş anlamı ile “aydın”ın ise daha büyük bir
sorumluluğu vardır, çünkü belli bir eğitim görmüş olması
yüzünden aydının kamu oyunu etkilemesi daha kolaydır.
Bu da bizi zorba bir yönetime sürüklemek isteyenlerin
aydınları ürkütmek ve susturmak için neden bu kadar
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çırpındıklarını açıklıyor. İşte bu yüzden, günümüzün
koşulları altında, aydının topluma karşı belli bir
sorumluluğu olduğunu anlaması ayrıca önemlidir.
Bundan da bireyin anayasada belirlenen haklarını hiçe
sayan herhangi bir davranışla işbirliği yapmamak
gerektiği sonucu çıkıyor. Özellikle yurttaşların kişisel
hayatları ve siyasal düşünceleri ile ilgili soruşturmaları
hatırlatmak istiyorum, bu gibi davranışların sözünü
ederken... Böylesi cadı kazanlarının kaynatılmasına kim
yardım ederse, anayasayı çiğneme suçunun maşası ya da
yardakçısı olur bence. Zorbaca soruşturmalar karşısında
curnalcılık etmemekte direnenlere, ya da bu
soruşturmalar yüzünden geçim koşulları sarsılanlara
yardım etmek, insan haklarının savunulması bakımından
çok önemlidir. Bu yurttaşlara avukat ve iş bulmak
özellikle gereklidir.
…
Oldukça önemli bir sorunla karşı karşıya bu
ülkenin aydınları… Gerici politikacılar bir dış tehlike
sözünü ileri sürerek her türlü aydınca davranışa karşı
kamuoyunda bir kuşku havası yaratmışlardır. Bu kadarını
başardıktan sonra şimdi de öğretim özgürlüğünü
sınırlayıp boyun eğmeyen aydınları işlerinden etmeye,
onları aç bırakmaya yelteniyorlar. Böyle bir tehlikeye
karşı aydınlar azınlığı ne yapabilir? Bence tek yol
Gandhi’ninki gibi devrimci bir davranışla karşımızdaki
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bu gibi insanlarla işbirliği yapmama yoludur. Soruşturma
kurullarına çağrılan her aydın, kimseyi ele vermemek
için direnmeli, yani, yurdunun düşünce özgürlüğü
uğrunda hapse girmeyi, paraca yıkımı, kısaca kişisel
güvenliğinin yok olmasını göze almalıdır. Yeter sayıda
insan bu önemli adımı atmayı göze alırsa başarıya
ulaşılabilir. Yoksa bu ülkenin aydınları, kendileri için
uygun görülen kölelikten fazlasını hak etmiyorlar
demektir.
Bağımsız düşünce için eğitim
Bir insana uzmanlık eğitimi vermek yeterli
değildir. Bu şekilde yararlı bir makine olabilir ama
kişiliği uyum içinde gelişmiştir; insan olamaz. Öğrenci,
insanlarla ve toplumla iyi bir ilişki kurmak istiyorsa
insanların dürtülerini, yanılsamalarını ve acılarını
anlamayı öğrenmesi gerekir.
Bağıntılılık kuramı ve din
Bağıntılılık kuramının temel düşüncelerinin dinsel
alanla bilimsel anlayış dışında başka herhangi bir
biçimde ilişkili olabileceği kanısında değilim. Bu ilişkiyi
de nesnel dünyadaki derin bağların mantıksal açıdan
yalın düşüncelerle kavranabilmesinde görmekteyim.
Kuşkusuz bu durum, bağıntılılık kuramında, özellikle
yetkin boyutta söz konusudur. Derindeki ilişkilerin
mantıkla kavranabilirliği deneyiminin uyandırdığı dinsel
duygu, genelde dindarlık diye tanımlanan duygudan biraz
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farklı türdendir. Bu daha çok, kendini nesnelerde
gösteren akıl karşısında ortaya çıkan, ancak kendimizi
örnek alarak tanrısal bir kişilik, bizden istemlerde
bulunan ve bireysel varoluşumuzla ilgilenen bir kişilik
yaratmaya götürmeyen derin bir saygı duygusudur.
Bunda ne bir istek, ne bir amaç ne de bir yükümlülük
vardır, tersine yalnızca bir varoluşu içerir. Bu nedenle,
bizler ahlâki konuları salt insana özgü bir sorun, ancak
insan etkinliğinin en önemli sorunu olarak görmekteyiz.
Barış
Biz, çeşitli ulusların aydın ve bilginleri, bugün
ağır, tarihsel bir sorumluluk taşımak duygusuyla
toplanmış bulunuyoruz. Toplanmamızı sağlayan Fransız
ve Polonyalı meslektaşlarımıza şükran borçluyuz:
Önemli bir amaç uğruna topladılar bizi; amaçları bütün
dünyada barış ve güvenliği korumak için bilge kişilerin
etkisinden faydalanmaktır. Çok eski bir sorunla karşı
karşıyayız: Bu sorunu ilk ele alanlardan biri Platon’dur.
“İnsan
sorunlarını
çözümlemekte
kendimizi
içgüdülerimize ve soydan gelme tutkularımıza
bırakmaktansa, aklımızı usumuzu kullanalım” diyordu.
…
Silahsızlanmayı ve savaş ruhunun aleyhindeki
mücadeleyi devlete bırakmamalıyız. Bu mücadele, ancak
cesur ve güçlü inançlara sahip kişilerin vicdani retleri ile
kazanılabilir. Bu, yasadışı fakat aynı zamanda
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vatandaşlarını suça iten bir devletin vatandaşların hakları
için verilen bir mücadeledir.
Bencillik ve güvensizlik
Günümüz buhranının özünü yapan şeye
dokunmak istiyorum kısaca. Bu, birey ile toplum
arasındaki ilişki sorunudur. Birey, topluma olan
bağlılığının her zamandan daha çok bilincine varmıştır,
ama bu bağlılığı olumlu bir yarar, organik bir bağ,
koruyucu bir güç olarak değil, daha çok doğal haklarına,
hatta varlığına karşı bir tehlike gibi görüyor. Ayrıca,
toplumsal durumu bakımından, kişinin öz yapısına bağlı
bencil eğilimler güçlenirken, özü bakımında daha güçsüz
olan toplumsal eğilimleri gitgide bozulmaktadır.
Toplumdaki durumları ne olursa olsun, bütün insanlar bu
bozulma olayının acısını çekmektedir. Bencilliklerinin
kölesi olduklarından habersiz, kendilerini güvensizlik
içinde yapa yalnız duymakta; saf, temiz ve yalın bir hayat
sevincinden yoksun bulmaktadırlar. İnsan, kendini
topluma adayarak kısa ve tehlikelerle dolu hayatta bir
anlam bulabilir ancak.
Beklenmeyen durumlar
Biz insanlar, genellikle bildik görünen fiziksel ve
insanca bir çevrede bir güvenlik ve kendimizi evimizde
hissetme aldatmacası içinde yaşarız. Ancak umulan
olağan gidiş bozulduğunda açık denizde beş para etmez
bir kalasın üzerinde durmaya çalışan ve nereden
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geldiklerini unutmuş olan, nereye sürüklendiklerini ise
bilmeyen kazazedelere benzediğimizi fark ederiz. Ama
insan, bunu bir kez gerçekten içine sindirdikten sonra
yaşamak çok daha kolaylaşır ve artık hayal kırıklığı
yaşamaz. Üzerinde yüzdüğümüz kalasların yakında
yeniden karsılaşması umuduyla sizleri yürekten
selamlarım...
Ben bir ateist değilim
Kendime
bir
panteist
diyebileceğimi
düşünmüyorum. İlgili soru, bizim kısıtlı akıllarımız için
çok geniş. Biz, pek çok değişik dilde kitapla doldurulmuş
bir kütüphaneye giren küçük bir çocuğun durumundayız.
Çocuk, kütüphanedeki kitapları birisinin yazmış olması
gerektiğini bilir. Nasıl yazıldıklarını bilmez. Yazıldıkları
dilleri anlamaz. Çocuk, kitapların sıralanmasında
esrarengiz bir düzen olduğundan şüphe eder, ama ne
olduğunu bilmez. Bu durum, bana göre, en zeki insanın
bile tanrıya göstereceği yaklaşımdır. Biz, evrenin
muhteşem bir şekilde düzenlendiğini ve belirli kanunlara
uyduğunu görmekteyiz, ancak bu kanunları çok bulanık
bir şekilde anlayabilmekteyiz.
Bilgi ve sanat
Yaşamanın amacı, kaba anlamıyla başarı olduğu
inancını gençlere aşılmaktan sakınmalıyız. Çünkü başarı
kazanan bir insan başkalarından büyük bir pay alır ve bu
pay çok kez onlara gördüğü hizmetin karşılığını kat kat
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aşar. Bir insanın değeri verdiğiyle ölçülür, alabileceğiyle
değil. Okulda ve hayatta çalışmanın en önemli itici gücü,
çalışma zevki, yaptığını görme sevinci ve alınan sonucun
toplum için değerini bilmedir. Gençlerde bu ruh güçlerini
uyandırmak ve artırmak okulun başlıca işidir. Yalnız
böylesi bir psikoloji temeline dayanılarak insanlığın en
yüce değerlerine ulaşma isteği ve sevinci yaratılabilir. O
değerler de bilgi ve sanattır.
Bilim adamlarının sorumluluğu
Biz bilim adamları; biz ki acı bir kaderle yok edici
araçların daha etkili ve daha korkunçlarının yaratılmasına
yardım ettik; biz bütün gücümüzü bu silâhların insan dışı
amaçlarla kullanılmasını önlemeyi ilk ve tek ödev
bilmeliyiz. Bizim için bundan önemli ödev olabilir mi?
Hangi toplum görevi yüreklerimize daha yakın olabilir?
Kongremiz, bu yönden hayatımızla ilgili bir önem
taşımaktadır. Birbirimize danışmaya, düşünce alış verişi
yapmaya geldik. Dünya uluslarını birbirine bağlayan
düşünce ve bilim köprülerini kurmalıyız. Ulusal sınırların
kurduğu uğursuz engelleri yıkmalıyız.
Bilimcinin dindarlığı
Bilimsel araştırmanın temelinde, tüm olayların, bu
arada insanların davranışlarının da doğa yasaları
tarafından belirlendiği düşüncesi yatar. Bu nedenle bir
araştırmacı, olayların bir duadan, yani doğa ustu bir
varlığa belirtilen bir istekten etkilenebileceğine inanmaya
66

pek de yatkın değildir. Ancak bu yasalarla ilgili gerçek
bilgilerimizin henüz yarım yamalak olduğu da kabul
edilmelidir; öyle ki, sonuçta kesin nihai yasaların var
olduğu kanısı da yine bir tür inanca dayanmaktadır. Yine
de bu inanç, büyük ölçüde bilimlerin bugüne kadarki
başarılarıyla gerekçelendirilebilmektedir.
Ancak öte yandan da bilim, kendisiyle ciddi
bicimde uğrasan herkesin içini, dünyanın düzenliliğinde,
karsısında küçücük gücümüzle boynumuzu bükmek
zorunda kaldığımız, insanınkinden kat kat ustun bir
zekânın kendini gösterdiği inancıyla doldurmaktadır. Bu
durumda da bilimle uğraşmak, kendine özgü, ancak özde
safdil insanın dindarlığından çok, farklı bir din
duygusuna yol açmaktadır.
Bilim ve din
Kozmik din duygusunun bilimsel araştırmada en
güçlü ve en soylu itme gücü olduğuna inanıyorum.
Yalnız büyük çabaların ve hele fedakârlığın (ki onlarsız
yeni yollar açan bilimsel yaratma gerçekleşemez), yalnız
bunların değerini bilenler gündelik kaygıları aşan bir
çalışmayı doğuran duygu gücüne önem verebilirler.
Kepler’le Newton’un uzun yıllar tek başlarına çalışarak,
gök mekaniğinin işleyişini aydınlatabilmeleri için,
dünyanın kuruluşundaki akılsallığa derin bir inançları
olması ve bu dünyadaki yansısını olsun yakalamak
yolunda ne ateşli bir istekleri olması gerekirdi! Bilimsel
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araştırmayı yalnız pratik sonuçlarıyla bilen kimse
kolayca aldanabilir ve çevrelerindeki şüpheci kimselere
inat düşüncelerini dünyanın dört bir yanında ve dört bir
çağındaki yoldaşlarına ulaştıran bu insanların dünya
görüşünü kavrayamaz. Ancak hayatını böylesi yüksek
amaçlara adayan kimse, bu büyük insanları coşturan ve
onları, sayısız başarısızlıklara rağmen amaçlarına bağlı
tutan gücün ne olduğunu anlayabilir. Bu türlü güçleri
kozmik din duygusu cömertçe verir insana. Bir
çağdaşımız, haklı olarak şöyle demiştir: “En ciddi
bilginler, içlerinde derinden derine bir dinsel duygu
taşıyanlardır.”
Bilimin etkisi
Bilim, insan işleri üzerinde iki yoldan etki yapar.
Birincisi, hepimizin bildiği bir yoldur. Bilim, insan
hayatını baştanbaşa değiştiren, dolaysız, daha çok dolaylı
olarak birtakım fırsatlar sağlar. İkinci yol, eğitici bir
nitelik taşır; insan düşüncesini etkiler. Bunun etkisi,
üstünkörü bir bakışla görülmezse de, daha az derin
değildir. Bilimin en gözle görünen pratik etkisi, hayatı
hem zenginleştiren, hem karmaşık hale sokan bir takım
buluşlara yol açmasıdır. Bunlar, buhar makinesi,
demiryolu, elektrik gücü ve ışığı, telgraf, radyo,
otomobil, uçak, dinamit gibi buluşlardır. Bunlara bir de
biyoloji ve tıp alanında insan hayatını koruma amacıyla
yapılan buluşları, özellikle acıları dindirme yollarını ve
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yiyecekleri koruyup saklamaya yarayan teknik icatları
eklemek gerekir.
Ama bütün bu buluşların insana sağladığı en
büyük iyilik, eskiden basit yaşayışı sürdürmek için pek
gerekli olan o son derece yıpratıcı beden çalışmasından
insanı kurtarmış olmasıdır bence. Bugün köleliğin genel
olarak ortadan kalktığını ileri sürebiliyorsak, bunu
bilimin pratik sonuçlarına borçluyuz. Diğer taraftan,
teknoloji ya da uygulamalı bilim, insanlığı son derece
ciddi bir takım sorunlarla karşı karşıya getirmiştir.
İnsanlığın yaşaması, bu sorunların yararlı bir yoldan
çözümlenmesine bağlıdır. Yapılacak şey, yeni bir takım
toplumsal kurumlar ve gelenekler yaratmaktır. Öyle
kurumlar ki, onlar olmadıkça, yeni âletler, ister istemez
insanlığın başına belâların en büyüğünü açabilir.
Bilimsel gerçek
“Bilimsel gerçek” sözüne kesin bir anlam vermek
kolay değildir. “Gerçek” sözü böylece, kişisel deney için
başka, matematik bir önerme için başka, ya da bir tabiat
bilimi teorisi için başkadır. “Dinsel” dedikleri gerçeği ise
doğru dürüst kavrayamıyorum bile. Bilimsel araştırma,
deneysel düşünce ve bütüncü bir görüşü destekleyerek,
kör inançları azaltabilir. Bununla birlikte, biraz inceye
giden her bilimsel çalışmanın temelinde dünyanın akla
dayandığı ve kavranabilir olduğu yolunda dinsel duyguya
benzer bir inanç vardır şüphesiz. Bu inanç, deneyde
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kendini gösteren yüce bir aklın derin duygusuyla
birleşince benim için Tanrı kavramı olur. Herkesin
anlayacağı bir deyimle buna “panteizm” denir. Dünyanın
mezhep geleneklerine ancak tarih ve psikoloji açısından
bakabilirim. Onlarla başkaca hiç bir ilişkim yoktur.
Bilimsel özgürlük
Bilim, eğer insan geçimini bu yolla sağlamak
zorunda değilse, olağanüstü güzel bir iştir. İnsan,
yapabileceğinden emin olduğu bir işten geçimini
sağlamalı. Kişi, ancak o zaman bu yüzden kimseye hesap
vermeksizin bilimsel çalışmadan mutluluk duyabilir.
Bilimin zaferi
Şimdi, bilimin insan düşüncesi üzerine yaptığı
etkilere gelelim. Bilim öncesi çağlarda, yalnız düşünce
ile bütün insanlığın “zorunlu ve kesin” diye kabul
edebileceği sonuçlar elde edilemezdi. Tabiattaki bütün
olayların katı yasalara bağlı olduğu düşüncesi de kabul
edilemezdi. Tabiat yasasının, ilkel bir insanın gözündeki
bölük pörçük görünüşü perilere, cinlere olan inancı
beslemekle kalır. Onun için ilkel insan, bugün bile
tabiatüstü ve sorumsuz bir takım güçlerin hayatına
karışabileceği korkusu içinde yaşayıp durmaktadır.
Bilimin en büyük zaferi, insanın kendine ve
tabiata karşı duyduğu güvensizliği, insan aklı üstündeki
etkisiyle yenmek olacaktır. Eski Yunanlılar, ilkel
matematikle birlikte ilk defa olarak, sonuçlarından hiç
70

kimsenin kaçamayacağı bir düşünce sistemi kurmuşlardı.
Ondan sonra Rönesans bilginleri, sistemli deneyle
matematik yöntemi birleştirmeyi düşündüler. Bu
birleşme, tabiat yasalarını deneyle doğrulayarak, öylesine
kesin bir biçimde dile getirebiliyordu ki, tabiat biliminde
artık düşünce ayrılıklarına yer kalmıyordu. O günden bu
yana her kuşak, akıl ve bilgi mirasını arttırmış ve bütün
yapıyı tehlikeye sokabilecek en ufak bir buhran korkusu
kalmamıştır.
Bilimsel-teknolojik
gelişmeler
ve
savaş
tehlikesi
Biz, çeşitli ulusların aydın ve bilginleri, bugün
ağır, tarihsel bir sorumluluk taşıma duygusuyla toplanmış
bulunuyoruz. Toplanmamızı sağlayan Fransız ve
Polonyalı meslektaşlarımıza şükran borçluyuz: Önemli
bir amaç uğruna topladılar bizi, amaçları bütün dünyada
barış ve güvenliği korumak için bilge kişilerin etkisinden
faydalanmaktır. Çok eski bir sorunla karşı karşıyayız. Bu
sorunu ilk ele alanlardan biri Platon’dur. “İnsan
sorunlarını çözümlemekte kendimizi içgüdülerimize ve
soydan gelme tutkularımıza bırakmaktansa, aklımızı
kullanalım.” diyordu. Ama üzücü deneyler bize öğretti
ki, akıllı düşünce, sosyal hayatımızın sorunlarını
çözmeye yetmiyor. Derine, öze giden araştırmalar,
bilimsel çabalar, insanlık için trajik sonuçlar doğurmuştur
kimi zaman. Çünkü buluşlarıyla bilim bir yandan insanı
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ağır ve yorucu çabalamadan kurtarmış ve ona daha rahat,
daha varlıklı bir hayat sağlamışsa da, öte yandan hayatına
büyük bir kuşku sokmuş, onu tekniğin kölesi yapmıştır.
Üstelik de işin en kötü yönü, insanlığı yığın halinde yok
edebilecek araçlar yaratmıştır. Gerçekten tüyler ürpertici
bir trajedidir bu. Ama daha da feci bir gerçek şudur:
İnsanlık, bilim ve teknoloji alanında üstün başarılar
kazanan birçok bilginler yetiştirdiği halde, bizi yıpratan
çeşitli siyasi kavgalara ve ekonomik gerginliklere uygun
çözüm yolları bulamadık uzun zamanlar. Herhalde,
bireyler ve uluslar arasında beliren ekonomik çıkar
çatışmaları dünyanın bugünkü tehlikeli gergin durumu
doğurmuştur. İnsan, ulusların barış içinde yaşamasını
sağlayacak siyasal ve ekonomik düzeni daha kuramamış,
savaş olanaklarını ortadan kaldıracak ve yığınla insanı
yok edebilecek öldürücü araçların kullanılmasını
büsbütün yasak edecek bir yöntemi daha yaratamamıştır.
Bilinçli düşünce
Gerek bellek, gerek yeni yeni sentezler yapma
gücü, gerekse sözle anlaşabilme yeteneği, insanoğulları
arasında biyolojik zorunluluklara bağlanmayan bir takım
gelişmelere yol açmıştır. Bu türlü gelişmeler,
geleneklerde, kurumlarda, örgütlerde, edebiyatta,
bilimlerde, mühendisin yaptıklarında ve sanat eserlerinde
gösterir kendini. Bu da, bir insanın bir bakıma kendi
davranışıyla hayatını nasıl etkileyebileceğini ve bu yolda,
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bilinçli düşünce ve isteğin nasıl bir rol oynayabileceğini
gösterir.
Bireysel değer
Benim politik ülküm demokratik ülküdür. Herkes
saygı görmeli ama, hiç kimseye tapılmamalıdır. Bana
karşı insanların gereğinden çok saygı ve hayranlık
göstermesi talihin bir cilvesidir. Bunda benim kabahatim
olmadığı gibi, hak etmiş de değilim bunu. Bu aşırı saygı,
benim cılız gücüm ve ardı arası gelmez didinmelerimle
bulduğum bir kaç düşünceyi anlamakta zorluk
çekmelerinden gelebilir. Çok iyi biliyorum ki, her hangi
bir örgütü gerçekleştirmek için, bir tek kişinin
düşünmesi, buyurması ve toptan sorumluluk yüklenmesi
gerekir. Ama yönetilenler baskı altında olmamalıdır.
Yöneticilerini seçebilmelidirler. Zorbalığa dayanan
otokratik bir düzen, bence, kısa zamanda bozulur. Çünkü,
zorbalık ruhça aşağılık insanları çeker ve dâhi zorbaların
yerine haydutların geçmesi şaşmaz bir yasadır bence. Bu
yüzden, bugün İtalya’da ve Rusya’da gördüğüm böylesi
düzenlerin karşısındayım var gücümle. Bugünkü
Avrupa’da demokrasi yolunun gözden düşmesinin
nedenini, demokrasinin temel düşüncesinde değil,
hükümet başındakilerin kolay değişkenliğinde ve oy
mekanizmasının kişileri tek tek hesaba katmayan
niteliğindedir. Ama bence Kuzey Amerika Birleşik
Devletleri bu bakımdan doğru yolu bulmuşlardır. Uzunca
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bir süre için seçilmiş sorumlu bir başkanları vardır ve bu
başkan, sorumluluğunu etkin olarak taşımasına yetecek
güçten yoksun değildir. Buna karşılık, bizim politik
sistemimizde, bireyin hastalık ya da yoksulluk hallerinde
gördüğü geniş ilgiyi değerli buluyorum. İnsanlığın
çarklarında, bana gerçekten önemli görünen devlet değil,
yaratıcı ve duygun bireyin kişiliğidir. Soylu ve yüce olanı
yaratan odur. Çoğunluksa düşüncede budalalığa,
duygularda şaşkınlığa düşebilir.
Birey ve toplum
Duygularımızla eğilimlerimizin, çoğu zaman
birbirini tutmadığını, açık seçik olmadığını, kolay ve
basit formüllerle dile getirilemeyeceğini çok iyi
biliyorsam da, gücüm yettiği kadar karşılık vermeğe
çalışacağım yine de. İnsan, aynı zamanda hem tek başına,
hem de toplumsal bir varlıktır. Tek başına bir varlık
olarak, kendini ve kendine yakın olanların varlığını
korumaya, onların isteklerine karşılık vermeye, doğuştan
sahip olduğu yetilerini geliştirmeye çalışır. Toplumsal bir
varlık olarak da, benzerlerine kendini beğendirip
sevdirmeye,
onların
beğenilerini
paylaşmaya,
üzüntülerini gidermeye ve yaşama koşullarını
iyileştirmeye çalışır. Çoğu zaman birbirine aykırı olan bu
değişik eğilimlerin varlığı, başlı başına, bir insanın
özelliğini açıklar ve bunların belli bir biçimde biraya
gelişi de insanın kendi iç dengesini ne ölçüde
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kurabileceğini ve toplumun iyiliğine ne ölçüde yararlı
olabileceğini belirler. Aslında bu iki eğilimle ilgili
yöresel gücün soyaçekimle belirlenmiş olması hiç de
imkânsız değildir. Ama en sonunda ortaya çıkan kişiliği,
kişinin gelişme sırasında rastgele içinde bulunduğu
ortam, büyüdüğü toplumun gelenekleri, bir takım
davranışlara verdiği değer de geniş ölçüde meydana
getirir. Soyut toplum kavramı, insan teki için gerek kendi
çağdaşlarıyla, gerek geçmiş kuşakların, dolaylı dolaysız
ilişkilerinin bütünü anlamına gelir. Birey, kendiliğinden
düşünebilir, duyabilir, savaşabilir ve çalışabilir ama
fiziksel ve duygusal hayatında sıkı sıkıya topluma
bağlıdır. Öyle ki, toplum çerçevesi dışında ne düşünebilir
ne de anlayabiliriz onu. İnsana yiyecek içeceğini,
giyeceğini, oturacağı yeri, çalışma araçlarını, konuştuğu
dili, düşünce biçimlerini ve büyük ölçüde, özünü
sağlayan toplumdur. İnsanın hayatı, şu küçük “toplum”
sözcüğünün arkasında saklı olan, geçmişteki ve bugünkü
milyonlarca insanın çabası ve yeteneğiyle yaşanır
duruma gelmiştir.
…
Bir insanın topluluktaki başlıca değeri, düşünce,
duygu ve davranışlarını, arkadaşlarının çıkarları yolunda
yönetmesinin derecesine bağlıdır; ona bu alandaki
tutumuna göre iyi, ya da kötü denir. Bir insanı
tanımlamamız, ilk bakışta, sanki onun sadece toplumsal
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özelliklerine dayanır gibidir. Belki böyle bir davranış
yanlış olabilir. Toplumdan aldığımız maddî, manevi,
ahlâki bütün değerlerin, sayısız kuşaklar gerisindeki belli
yaratıcı kişilerden geçerek bize geldiği pek açıktır. Ateşin
kullanılması, yediğimiz bitkilerin yetiştirilmesi, buhar
makinesi, hep tek kişilerin buluşlarıdır.
Sadece birey düşünebilir ve bu yüzden de toplum
için yeni değerler yaratır, üstelik toplumun uyduğu yeni
yeni ahlâk kuralları da getirir. Nasıl toplumun besleyici
toprağı olmadan kişilerin gelişmesi düşünülmezse,
yaratıcı, geniş düşünceli, yargılayıcı, onu ortaya çıkaran
bireylerin sıkı bir politika birliğine dayandığı kadar, kişi
olarak onların bağımsızlıklarına da bağlıdır. Ortaçağ
Avrupa’sını durgunluktan kurtaran İtalyan Rönesans’ı
sırasında, özellikle en parlak yemişlerini veren GrekAvrupa-Amerikan
kültürü,
bütünü
ile
bireyin
özgürlüğüne ve tek başınalığına dayanır.
Bunalıma çare
Gazete okumayın, birkaç kafadar bulun ve eski
dönemlerin eşsiz yazarlarını, Kant’ı, Goethe’yi, Lessing’i
ve yabancı klasikleri okuyun. Sürekli olarak, diyelim ki,
Mars’ta yabancı yaratıklar arasında yaşadığınızı düşünün
ve bu yaratıkların yaptıklarıyla fazlaca ilgilenmeyi
bırakın. Birkaç hayvanla dostluk kurun. O zaman yeniden
neşenize kavuşacaksınız ve hiçbir şey sizi huzursuz
edemeyecek. Diğerlerinden daha duyarlı ve soylu
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insanların sürekli yalnız olduklarını ve olmaları
gerektiğini, buna karşılık da kendi ortamlarının
lekesizliğinin tadını çıkarabileceklerini düşünün.
Cesur adam
Yaşamda sürekli yardım ederek ilerleyen, korku
nedir bilmeyen ve her türlü saldırganlık ve kinciliğin
yabancısı olan o adama ne mutlu. İnsanlığa kendi
yarattığı acı durumlarda teselli veren ideal kişiler bu
hamurdan yoğrulmuştur.
Çabaya övgü
Nesnel ölçüye vurulduğunda, insanın yoğun çaba
sonucu gerçekten koparabildiği şeyler sözü edilemeyecek
kadar azdır. Ancak çabalama, bizi benliğimizin
boyunduruğundan kurtarır ve en iyilere yoldaş eder.
Çağımız
Şimdi içinde yaşadığımız çağı düşünelim. Toplum
ne yolda, birey ne yolda? Uygar ülkelerin nüfusu, eskisi
ile ölçülecek olursa, çok artmıştır. Bugün Avrupa’da
yüzyıl öncesinin üç katı insan yaşamaktadır. Ama büyük
adamların sayısı ölçülemeyecek kadar azalmıştır.
Kitleler, yaratıcı çabalarından ötürü, sadece bir kaç kişiyi
kişilik saymaktadır. Örgütçülük, özellikle teknik alanda
ve bilim alanında, bir dereceye kadar, büyük adamın
yerini almıştır.
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Sanatsal düşünce alanında belli başlı kimselerin
eksikliği özellikle göze çarpmaktadır. Müzik ve resim
kesinlikle bozulmuş ve çok sevilir olmaktan çıkmıştır.
Politikadaysa sadece önder yokluğu ile kalınmamış, ruh
özelliği ve yurttaşın doğruluk duyguları büyük ölçüde
kaybolmuştur. Böyle bir özelliğe dayanan demokratik
parlamenter rejim, birçok yerlerde sarsılmış, diktatörler
doğmuş ve tutunmuşlardır. Çünkü insanların yücelik
duygusu ve bireysel haklar artık yeterince köklü değil.
Koyun sürüsü gibi kitleler, iki hafta içinde gazeteler
tarafından öylesine bir heyecan ve telâşa düşürülebilirler
ki, bu insanlar başta bulunan bu işlerle ilgili bir kaç
partinin değersiz amaçları uğruna ölmek ve öldürmek
için üniformaları geçiriverirler sırtlarına. Zorunlu
askerlik görevi bana bugün uygar insanın yoksun
bulunduğu birey saygısının nasıl ortadan kalktığını
gösteren en kötü belirtisi olarak görünüyor. Şüphesiz ki
uygarlığımızın söndüğü üstüne kehanetlerde bulunanlar
da vardır.
Çalışmalar
Çok şey vaat eden bir başlangıçtan sonra
çalışmalar yavaş ve zorlu gidiyor. Fizikteki ilke
araştırmalarında kimsenin bir başkasının büyük umutlarla
denemeye giriştiği şeylere güvenmediği bir el yordamıyla
arama dönemindeyiz. İnsan kesin bicimde yelken açana
dek, sürekli gerilim içinde oluyor. Ancak yaptığım belli
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başlı şeylerin bilimimizin doğal varlığına dönüşmesi
bana avuntu veriyor.
Çocuk kalabilmek
Eğitim ve genel olarak gerçeğe ve güzelliğe
ulaşma çabası, tüm yaşamımız boyunca çocuk
kalabileceğimiz bir alandır.
Demokratik ülkelerde okul
Bana kalırsa, bir okulda, en kötü şey korku, baskı
ve her şeyi herkesten iyi bilir görünme yollarına
başvurmaktır. Böyle bir eğitim, öğrencide sağlam
duyguları, içtenliği, kendine güveni yok eder. Boyun
eğen bir insan yetiştirir. Bu çeşit okulların Almanya’da
ve Rusya’da tutulmalarına şaşmamalı. Bu memleketin
(Amerika) okullarında, bu kötü yolun tutulmadığını
biliyorum. İsviçre’de ve her halde demokratik bir
yönetimi olan her memlekette de bu yola
gidilmemektedir. Okulları bu en büyük kötülükten
kurtarmak da pek o kadar zor değildir. Şu kadarı yeter:
Öğretmene mümkün olduğu kadar az zor kullanma hakkı
vereceksiniz ve öğrencinin hocasına duyacağı saygının
tek kaynağı, onun insanlık ve düşünce değerleri olacak.
…
Halk yönetimini savunmak için okullar ne
yapabilir? Belli bir siyasal öğretinin sözcüsü mü olmalı
okullar? Böyle olmaması gerektiğine inanıyorum.
Okullar, genç insanlara eleştirsel bir kafa ve toplum
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bilincine varmış bir tutum verebiliyorlarsa, gerekeni
yapmış olurlar. Böylece yurttaşların sağlıklı, halkçı bir
toplumda yaşamaları için gerekli olan değerleri kuşanmış
olur öğrenciler.
Devrim
Ne yazık ki, insanlığın içinde bulunduğu durumun
devrimci
çarelere
baş
vurmayı
gerektirdiğini
hükümetlerin anladığını gösteren belirtiler henüz ortaya
çıkmamıştır. Durumumuz geçmişteki hiçbir duruma
benzetilemez. Bu yüzden geçmişte yeterli görünmüş
hiçbir çare ve yönteme başvuramayız. Düşüncemizde
devrim açmak, eylemlerimizde devrim yapmak
zorundayız ve dünya ulusları arasındaki ilişkileri
devrimci bir anlayışla yeni baştan düzenlemek cesaretini
göstermeliyiz. Dünkü klişeler bugün işimize yaramaz ve
herhalde yarın büsbütün eskimiş olacaklardır. Bunu
bütün dünya insanlarına anlatmak aydınların bugün
yüklenecekleri en önemli toplum görevidir. Onlar ulusal
baskıları yeterince aşma cesaretini ve dünya uluslarına
kökleşmiş geleneklerini kökünden değiştirmek isteğini
aşılayabilecek kadar kudret gösterebilecekler mi? Büyük
bir çaba gerektir. Bugün başarı kazanılmazsa, uluslar üstü
kurum yarın kurulacak, ama bugünkü dünyadan kalma
büyük bir yıkıntı üstüne kurulacaktır. Umarız ki
zamanımızda görülen uluslararası anarşinin ortadan
kalkması dünyanın yıkılması pahasına olmayacaktır;
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çünkü kendi kendimize hazırlamış olacağımız bu yıkımın
nereye varacağını kestiremeyiz, önümüzde çok az zaman
var. Bugün işe girişmezsek, yarın geç kalmış oluruz.
Dinsel duygu
Doğaya asla bir niyet ya da amaç yüklemedim;
hele antropomorfizm yönünde yorumlanabilecek hiçbir
şey... Doğada gördüğüm, bizlerin ancak çok yetersiz
biçimde kavrayabildiği ve aklı başında bir insanın içini
alçakgönüllülük duygusuyla doldurması gereken
görkemli bir yapılanmadır. Bu, mistisizmle hiçbir ilgisi
olmayan, gerçek dinsel bir duygudur.
Din ve bilim iki zıt kutup mu?
Bilimsel çıkarımların, dini veya ahlâki ölçülerden
tamamen bağımsız olması çok doğrudur ama bilim
dünyasında çok büyük başarıları olan kişilerin hepsi,
yaşadığımız dünyanın mükemmel olduğunu ve bilgiye
mantıkla ulaşma eğilimini yansıtan gerçek dini inanışla
donanmışlardı. Eğer dini doyum olmasaydı, bilim
adamında kendini adama ve dur durak bilmeyen bir
yöneliş olmazdı.
Diyalog
Eğer günümüzdeki dinlere inananlar, bu dinlerin
kurucuları doğrultusunda düşünmek, yargılamak ve
davranmak için ciddi biçimde çaba harcayacak olsalardı,
çeşitli dinlere inananlar arasında inanca dayalı hiçbir
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düşmanlık kalmazdı. Hatta bunun da ötesinde inançlar
arasındaki karşıtlıkların önemsiz olduğu ortaya çıkardı.
Doğa ve insan
Bu geceki gibi bir fırtına hiç görmemiştim.
Denizin görünüşü, tanımlanamayacak kadar görkemliydi;
özellikle de üzerine güneş düştüğünde. Sanki insan,
doğanın içinde eriyip gidiyor. Bireyin önemsizliği her
zamankinden daha da çok hissediliyor ve bu da keyif
veriyor.
Dünya devleti
Bir dünya devleti kurmanın tehlikeleri konusunda
düşüncelerinize katılıyorum. Ama bence, bu dünyayı
sürekli bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakan uluslar
arası kargaşalıktan çok daha önemsiz. Hükümetlerin,
insanları bir çeşit tutsaklık altında tutmaları için bu
kargaşalığın çok daha elverişli bir ortam olduğu
kanısındayım. Bu yüzden, açıkça bir dünya devletinin
kurulması düşüncesini savunuyorum.
Rusya ile ilgili haberlerin bize gelenleri elbet tek
yanlı ve kötüleyici. Gene de, bütün toplumsal ve iktisadî
başarılarına karşılık, Rusya’nın siyasal düzeni şimdilik
bizimkinden çok daha sert görünüyor. Ne var ki, savaş
sonrası dünyasında uluslar arasındaki kuvvetler
dengesinin geçirdiği değişimler, bence Batının, Komünist
dünyasından çok daha saldırgan olması ile sonuçlandı.
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Sağduyusu olan herkes, aşırılığın giderilmesi ve tarafsız
bir yargıya varmak için elinden geleni esirgememeli.
Dünyanın sonu ne zaman?
Dünya, bir milyar yıldan biraz daha fazla bir
süredir vardır. Sonunun ne olacağı sorusuna gelince,
önerim: Bekleyelim ve görelim!
Dünyayı nasıl görüyorum?
- Basit ve gösterişsiz bir hayat, her nevi fiziksel
ve ruhsal sağlığa yararlıdır.
- İnsanın özgürlüğüne inanmıyorum. İnsan sadece
dış baskılar altında değil, aynı zamanda iç gerginliklerle
de karşı karşıyadır. Tanrı’ya şükür gereklidir.
- Hayatı daha neşeli karşılamamda ülküm “iyilik”,
“güzellik” ve “doğruluk” olmuştur.
- Benim politik ülküm demokrasidir. A.B.D. bu
yolda epey ilerlemiştir.
- Kişiler sürü hayatı yaşamamalıdır. Kişi sürüde
iken, düşünce ve duyguda kalın kafalı olur.
- Yaşayabileceğimiz en güzel şey “gizem”dir.
Düşünce özgürlüğünün meyveleri
Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve
korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları
eğitmenin,
aydınlatmanın
yoludur.
Düşünce
özgürlüğümüzü, kişisel özgürlüğümüzü tehlikeye sokan
güçlere karşı koymak istiyorsak, önce yitireceğimiz
değerlerin ne olduğunu iyice tasarlamamız ve
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atalarımızın bunca zor savaşlarla elde ettikleri bu
özgürlüğe neler borçlu olduğumuzu açıkça bilmemiz
gerekir. Bu özgürlük olmasaydı, ne Shakespeare, ne
Goethe, ne Newton, ne Faraday, ne Pasteur, ne de Lister
yetişirdi. O olmasa, ne halk için konforlu evler olurdu; ne
demiryolları, ne telsiz telgraf, ne salgınlara karşı
korunma çareleri, ne ucuz okuma kitapları, ne kültür, ne
de herkese açık sanatlar... Hayatın belli başlı
gereksinmelerini karşılayacak gereçleri meydana
getirmek için insanın çabasını kolaylaştıracak makineler
olmaz, çoğu insanlar eski Asya zorbalarının zamanındaki
köle hayatını yaşardı. Buluşlar, keşifler, yalnız özgür
insanlara vergidir; yalnız onlar yaratabilir biz modern
insanların hayatım yaşanmaya değer hale getiren düşünce
eserlerini…
Belki bir gün gelecek, çağımızın ekonomik
güçlüklerinden sıyrılıp da çalışmada arz ve talep, sunu ve
istek, üretim ve tüketim arasındaki dengeyi kurabilecek
ve bu dengeyi yasalarla yürütebileceğiz. Ama bu sorunu
da özgür insanlar olarak çözümlemeliyiz; onu bahane
ederek bizi köleliğe sürüklemelerine izin vermemeliyiz;
çünkü kölelik olumlu, sağlıklı her türlü gelişmeyi
köstekleyen bir bataktır.
Düşünmenin önemi
Aslında ben de teknisyen olmalıydım. Ancak
buluş gücünü, ruhsuz sermaye belasına hizmet amacıyla
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iş yaşamını daha da dakikleştirecek şeylerde kullanma
düşüncesi, benim için çekilmez bir şeydi. Salt düşünmek
için düşünmek, müzik gibi… Üzerinde düşünmem
gereken bir sorun yoksa çoktandır bildiğim matematik ve
fizik teoremlerini yeniden üretmeyi yeğlerim. Yani
burada bir amaç söz konusu değildir. Bu, yalnızca
kendini keyifli düşünme etkinliğine bırakıvermek için bir
fırsattır.
Eğitim
Okulda ve hayatta çalışmanın en önemli
motivasyon kaynağı, çalışma zevki, yaptığını görme
sevinci ve alınan sonucun toplum için değerini bilmedir.
Gençlerde bu ruh güçlerini uyandırmak ve artırmak
okulun başlıca işidir. Yalnız böylesi bir psikoloji
temeline dayanarak insanlığın en yüce değerlerine
ulaşma isteği ve sevinci yaratılabilir: O değerler de bilgi
ve sanattır. Şüphesiz bu dediğim verimli ruh
yeteneklerini uyandırmak, zor kullanmaktan ya da kişisel
tutkuyu dürtüklemekten daha güç bir iştir, ama bu yolun
daha güç olması, daha değerli olmasına engel değildir.
Önemli olan çocuğun oyun eğilimini, doğal olan kendini
gösterme isteğini geliştirmek ve onu toplumun bütün iş
alanlarına götürmektir. Böyle bir eğitimin temeli, sonu
başarıya ve değerin bilinmesine varan bir çalışma
isteğidir. Okul, bu temele dayanıp çalışmayı başarırsa,
yeni kuşaklar ona büyük saygı gösterecekler ve okulun
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verdiği ödevleri bir çeşit armağan sayacaklardır. Ben
okul zamanını tatil günlerinden daha çok seven çocuklar
tanıdım.
Böylesi bir okul, öğretmenden kendi alanında bir
çeşit sanatçı olmasını ister. Okulda bir havanın esmesi
için ne yapılabilir? Bunun evrensel yolunu bulmak,
insanın hiç hasta olmamasına çare bulmak kadar zordur.
Ama bu zorunlu koşulları bulmak mümkündür. İlk
olarak, öğretmenlerin böylesi bir okulda yetişmiş
olmaları gerekir. İkinci olarak, öğretmene öğreteceği
şeyleri ve öğretme yollarını seçmekte büyük bir özgürlük
verilmelidir. Çünkü zorlama ve dış baskı öğretmenin de
iş görme sevincini öldürür…
Eğitim ve dünya barışı
Gençliğe, barışçı eğitim mantık yolu ile
verilmelidir. Gençliğe askeri ruh aşılama gereği
duyulmamalıdır. Askeri savunma yolları uluslararası
olmalıdır. Uluslararası birlik ruhu güçlendirilmeli,
okullarda uygarlığın gelişimi anlatılmalı, emperyalist ve
askeri başarılardan söz edilen fikirler verilmemelidir.
Eğitim ve siyaset
Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine
karşılık, hayat okulu düzensiz ve karışıktır. Bu da,
eğitimin ne güçlü bir siyasal araç olduğunu, çatışan
taraflar için sömürülmeye elverişli bir tehlike kaynağı
olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Öğrenci okuldayken,
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daha sonraki yıllarda kolayca kurtulamayacağı korkunç
önyargılarla beslenmiş olabilir. Eğitimin devletçe
uygulanışı öylesine yönetilebilir ki, yurttaşların içine
itildikleri düşünsel tutsaklıktan kurtulma olanakları
tümüyle ortadan kalkar.
Ekonomik bunalımlar ve savaş
Bugün bizi ilgilendiren sorunlar şunlardır:
İnsanlığı ve bize miras kalan manevi varlıkları nasıl
kurtaracağız? Avrupa’yı yeni bir yıkımdan nasıl
koruyacağız? Hiç şüphe yok ki, dünyayı saran ekonomik
buhran ve buhran yüzünden halkların yoksul düşmesi,
birçok nimetlerden yoksun kalmaları, tanığı olduğumuz
tehlikeli karışıklıklara yol açmıştır. Bu gibi dönemlerdeki
hoşnutsuzluk, kin ve öfke doğurur; öfke insanları zorbaca
eylemlere ve devrimlere sürükler; kimi zaman da savaşa
götürür. Sıkıntıdan, çaresizlikten yeni yeni dertler doğar.
Bugün devlet adamları, korkunç sorumluluklar
yüklenmiş bulunuyorlar. Gönül ister ki bunlar bir
anlaşmaya varsınlar ve Avrupa’da uluslar arası
alışverişleri birlik ve aydınlık temelleri üzerine
kurabilsinler. Böylece her devlet, savaşın başarısızlıkla
sonuçlanacak bir serüven olduğunu kesinlikle anlasın. Ne
var ki, devlet adamlarının çabası ancak halkların sağlam,
sarsılmaz istemine dayandığı zaman başarılı sonuç
verebilir.
Ekonomik değişim
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Örgütlenmemiş bir ekonomide, mekanik üretim
araçları şu sonucu doğurmuştur: İnsanlığın hatırı sayılır
bir bölümü, mal üretimi bakımından artık gerekli
olmaktan çıkmış ve böylece ekonomik oluşumun dışında
kalmıştır. Bunun sonucu olarak da satın alma gücünde bir
azalma olmuş ve aşırı yarışma yüzünden iş gücünün
değeri düşmüştür. Bu durum, git gide daralan aralıklarla,
mal üretiminin ciddi olarak felce uğramasına yol
açmıştır. Öte yandan, üretim araçları, bunları ellerinde
tutanlara, siyasi kurumların geleneksel güvenceleriyle
önlenemeyecek ölçüde bir güç sağlamaktadır. İnsanlık,
bu yeni koşullara uymak için yeni bir savaşa girişmiştir.
Bizim kuşağın insanları, görevlerine yaraşır bir güç
gösterebilirse bu savaş, gerçek bir kurtuluşa götürebilir.
Eleştirmene tebrik
Kişinin olayları kendi gözü ile görmesi, günün
modasına yenik düşmeden hissedip tatması ve şık bir
cümle ile ifade etmesi ne kadar harika değil mi?
Eleştiriye karşı
Times’ın Literary Supplement’indeki bir eleştiri
karşısında kapıldığınız kutsal öfke beni tatlı tatlı
keyiflendirdi. Adamın biri kalkıp üç beş kuruş için
üstünkörü kitap karıştırarak oldukça akla yakın gelen ve
kimse tarafından tam olarak okunmayacak bir şeyler
yazıyor. Bunu nasıl ciddiye alabilirsiniz ki. Benim
hakkımda gazeteciler tarafından uydurulmuş bir yığın
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utanmazca yalan ve düzmece yayınlanmıştır. Eğer bunlar
kendime dert edecek olsaydım, çoktan toprağın altına
girmiştim. Ancak insan şununla avunmalıdır: Zamanın
arasından çoğu önemli şeyin unutulmuşluk denizine akıp
gittiği bir süzgeci vardır ve bu ayıklanmadan arta kalan
da çoğu kez hâlâ tatsız tuzsuz ve berbattır... (Kendisini
eleştirenler için Max Brod’a yazdıkları…)
Emekçi
Aşağıda söyleyeceklerim daha kolay anlaşılsın
diye, ellerinde hiç bir üretim aracı olmayanların tümüne
birden -kelimenin günlük anlamına tamamen uymasa da“emekçi” diyeceğim. Üretim araçlarını elinde tutan bir
kimse, emekçinin iş gücünü satın alabilecek bir
durumdadır. Emekçi, üretim araçlarını kullanarak, yeni
yeni mallar üretir ve bunlar kapitalistin malı olur. Bu
oluşmadaki en önemli nokta, emekçinin ürettiği şeyle
aldığı ücret arasındaki orandır. Burada her ikisini de
gerçek değeri ile ölçmek gerekir. İş sözleşmesi serbest
olduğu ölçüde, emekçinin aldığını, ürettiği malların
gerçek değeri belirlemez. Onu belirleyen ihtiyaçlarının en
aşağı çizgisi, bir de, kapitalistin ihtiyaç duyduğu emekçi
sayısı ile iş arayan emekçi sayısı arasındaki orandır. Şunu
da anlamak gerekir ki, teoride bile, emekçinin ücretini,
ürettiği malların değeri belirlemez.
Etkin barışçılık
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Ordular var oldukça, herhangi bir ciddi bir
anlaşmazlık savaşa sebep olacaktır. Milletlerin
silahlanmasına karşı etkin olarak savaşmayan barışçılık
etkisizdir ve öyle kalacaktır. Halkların vicdanı ve
duyarlılığı uyandırılırsa, insanların geriye baktıklarında
savaşı atalarının anlaşılmaz bir hatası olarak
niteleyecekleri yeni bir hayat devresine erişebiliriz.
Etkisiz aristokrasi
Böyle zamanlarda insan gerçek dostlarını tanıma
fırsatı buluyor. Yardım önerinize yürekten teşekkür
ederim. Ancak gerçeği söylemek gerekirse, durumum
yalnızca ailemi değil, başkalarını da geçindirebilecek
kadar iyi. Ama hakkımda vatana ihanet gerekçesiyle dava
açıldığından, herhalde Almanya’dan hemen hiçbir şey
kurtaramayacağım. Bir keresinde fizyolog (Jacques) Löb,
konuşma arasında bana, aslında tüm siyasal liderlerin
patolog olması gerektiğini, çünkü normal bir insanın
karar
ve
eylemlerinin
sonuçlarını
yeterince
kestiremeyeceğinden böylesine büyük bir sorumluluğu
taşıyamayacağını söylemişti. Bu biraz abartılmış olsa da,
günümüz Almanya’sı için tam anlamıyla geçerlidir.
Garip olan, yalnızca sözde aydın aristokrasisinin tümüyle
etkisiz kalmasıdır. (1933 yılında, Nazilerin mal varlığına
el koyması sonucunda, Hollandalı gökbilimci W. de
Sitter’in maddi yardım teklifine verdiği cevap…)
Evrensel inanç
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Kilisenin neden bilime sürekli savaş açtığını ve
bilim yandaşlarına durmadan eziyet ettiğini anlamak
kolaydır. Öte yandan, evrensel dini inanışın, bilimsel
araştırma için hâlâ en güçlü ve en soylu gerekçe olduğu
şeklindeki iddiamı sürdürüyorum. Sadece ve sadece,
engin çabaların ve hepsinden de öte, kuramsal bilimdeki
öncülerin yaratılmasında temel etken olan adanmışlığın
farkında olanlar, tek başına, hayatın bütün birincil
gerçekliklerinden olabildiğince uzak olan bu denli bir
çalışmanın yarattığı etkiden gelen hissiyatın gücünü
kavrayabilir. Evrenin akılcılığının ne büyük bir
mahkûmiyetidir ve anlamaya duyulan ne büyük bir
özlemdir ki; Newton ve Kepler’in yıllarca emek sarf
ederek göklerin prensiplerini çözmeye çalışmaları, aklın
bu dünyada ortaya çıkarılmış kısmının cılız bir
yansımasıdır. “Bilimsel araştırma” kavramı ile temelde
bilimin uygulanabilir sonuçlarını gözlemleyerek tanışmış
olan kişiler; etrafı şüpheci bir dünyayla çevrili olup
yüzyıllar boyunca da benzerleri olan soydaşlarına yol
gösteren insanların kafa yapısına dair tamamen yanlış bir
bakış açısını kolaylıkla edinebilir. Yalnızca, hayatını aynı
davaya adamış birisi, bu insanlara neyin esin kaynağı
olduğunu, sayısız hatalara rağmen, onlara davalarına
sadık kalma gücünü neyin verdiğini oldukça gerçekçi bir
şekilde idrak edebilir. Bir insana böylesine bir güç veren
tek şey, evrensel dini inanıştır. Bir dostum demişti ki, bu
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materyalist çağda, bilim çalışanlarından başka kimse
samimi olarak inanmıyordur ki, haksız da değildir.
Farklılıklar
İnsanlar dinlenmeli mi? Evet ama dinlenme
nedir? Yattıkları zaman dinlenen insanlar vardır ve
bunlar uyurlar, diğer bir kısım insanlar uyanık iken
dinlenirler; bazılarının ise dinlenmek için çalışmaları
veya yazmaları ya da eğlenmeleri gerekir. Herkese, nasıl
dinlenilmesi gerektiğini göstermek için bir kanun
çıkarırsanız, bu sizin herkesi aynı kabul ettiğiniz
anlamına gelir. Aynı olan iki insan bile yoktur.
Felsefe
Felsefe, diğer tüm bilimleri doğurmuş ve
donatmış olan bir anneye benzer. Bu nedenle çıplaklığı
ve yoksulluğu yüzünden küçümsenmemeli, tersine
zevksizlik içinde yozlaşmamaları için Don Kişotca
ideallerinin birazının da çocuklarında varlığını
sürdürmesi dilenmelidir.
Fizikçi hangi yöntemi kullanmalı?
Bir kuram oluşturmak için kaydedilmiş olguları
öylece bir araya getirmek asla yeterli değildir. Her zaman
için buna, insan zekâsının, olayların özüne inebilen
yaratıcılığının katılması gerekir. Fizikçi, olguları
önemseyen salt görüngücü gözlemle yetinmeyip, varoluş
biçimini araştıran kurgusal yönteme ulaşmalıdır.
Fizik-metafizik
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Beden ve ruh iki farklı şey değil, yalnızca aynı
şeyi algılamakta iki farklı tutumdur. Benzer biçimde fizik
ve ruhbilimi de yalnızca deneyimlerimiz arasında
sistematik düşün yoluyla bağlantı kurmak için iki farklı
tür girişimdir.
Freud’a cevap
Saygıdeğer üstat! Beni unutmadığınız için size
yürekten teşekkür ediyorum. Neden benim şanslı oluşum
üzerinde duruyorsunuz? Pek çok insanın, hatta insanlığın,
ciğerini okumuş olan sizin, benimkini okumaya hiç
fırsatınız olmadı ki… En derin saygılarım ve içten
dileklerimle...
Freud’a mektup
Çok sevgili Bay Freud,
Gerçeği bulma özlemi sizde başka bütün
özlemleri nasıl bastırıyor, şaşılacak şey. Savaş ve yok
etme güdülerinin insan ruhunda sevgi ve yaşama gücü ile
nasıl iç içe girmiş olduğunu su götürmez bir açıklıkla
ortaya koyuyorsunuz. Ama inandırıcı açıklamalarınızdan
bir de şu büyük amaca ulaşma özlemi çıkıyor ortaya:
İnsanın iç ve dış bütün savaşlardan kurtulması. Bu büyük
özlemde, çağlarının ve uluslarının üstüne çıkan, düşünce
ve ahlâk alanında birer yol gösterici olarak saygı gören
bütün büyük insanlar birleşir. İsa’dan, Goethe’den Kant’a
kadar hepsinde bu kurtuluş özlemi vardır. Her ne kadar
insanlar arasındaki ilişkileri düzenleme istekleri pek
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gerçekleşmiş değilse de, yalnız bu türlü insanların bütün
dünyaca birer önder sayılmış olmaları anlamlı bir gerçek
değil mi?
Şuna inanıyorum ki, çalışmalarıyla yol
göstericilik yapan üstün insanlar -dar bir alanda da olsaaynı ülküyü büyük ölçüde paylaşmaktadırlar. Ne var ki,
siyasi gelişim üzerinde pek etkileri olmuyor. Ulusların
kaderini çizen bu alan hemen hemen kaçınılmazcasına
dizginsiz ve sorumsuz siyasetçilere bırakılmış görünüyor.
Siyasi liderler ve yönetimler, yerlerini ya
zorbalığa, ya da yığınların reyine borçludurlar. Ulusların
düşünce ve ahlâkça yüksek bölüklerinin temsilcisi
sayılamazlar. Ama seçkin aydınlar, bugün halkların tarihi
üzerinde doğrudan doğruya hiç bir etkide bulunamıyor;
oraya buraya dağılmış bulunmaları günün sorunlarının
çözümlenmesine doğrudan doğruya katılmalarına engel
oluyor. Yaptıkları ve yarattıklarıyla yetilerini ve iyi
niyetlerini göstermiş olanların kendiliklerinden bir araya
gelmesi, dünyaya bir değişiklik getiremez mi dersiniz?
Üyeleri birbirleriyle sürekli düşünce alışverişi içinde
bulunacak olan bu uluslararası birleşme, tutumlarını
basında ortaya koyarak, imzalarının sorumluluğunu
yüklenerek, siyasal sorunların çözümü üzerinde önemli
ve uyarıcı bir etki sağlayabilir.
Bilim akademilerinde de rastlanan, insan
yaradılışının eksikliklerinden doğan sakıncalar burada da
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görülecektir şüphesiz. Ama yine de öyle bir çabaya
girişmek yerinde olmaz mı? Doğrusu ben, böyle bir işe
girişmeyi büyük bir ödev sayıyorum. Böyle bir yüksek
aydın topluluğu kurulunca, sistemli olarak dinsel
kurumları da savaşa karşı harekete geçirmeye
çalışmalıdır. İyi niyetleri bugün acı bir boyun eğme ile
felce uğrayan bir kişiye içten destek olurdu. Düşünce
ürünleriyle yüksek bir saygınlığa ulaşmış olan kişilerin
kurduğu böylesi bir topluluk, Milletler Cemiyeti’nin
güçleri için değerli bir dayanak olacaktır.
Gelecek
Geleceği ayarlamanın tek yolu, olabildiğiniz
kadar şimdide olmaktır. Şu anda dünü ya da yarını
değiştiremezsiniz. Önemli olan tek an şimdidir.
Gelecekle ilgili planlar
Mutlu bir insan, bugününden, gelecekten pek
kaygılanmayacak kadar hoşnuttur. Ancak öte yandan da
yürekli planlar kuranlar hep genç insanlardır. Üstelik
ulaşmak istediği amacı olabildiğince kesin biçimde
belirlemek, yalnızca ciddi bir genç adam için doğaldır.
Sınavımı başarıyla verebilirsem Zürih’deki İsviçre
Teknik Üniversitesine gideceğim. Orada dört yıl
matematik ve fizik okuyacağım. Bu doğa bilimi
dallarında profesör olmayı ve kuramsal alana yönelmeyi
tasarlıyorum. Bu tasarılar, aşağıdaki nedenlerden doğdu:
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En önemlisi, soyut ve matematiksel düşünceye
bireysel yatkınlığımdan ve düş gücü ve pratik yetenekten
yoksun olmamdan. Özlemlerim de beni aynı karara
yöneltti. Bu da çok doğaldır; insan, hep yeteneği olduğu
şeyleri yapmak ister. Ayrıca bilimsel etkinlik, çok
hoşlandığım belli bir bağımsızlık sağlamaktadır. (16
yaşındayken yazdığı bir kompozisyondan…)
Gelecek kuşağa mesaj
Sevgili sonraki kuşak! Bizden, daha doğrusu
olmuş olduğumuzdan daha adil, daha barışçı ve hele daha
mantıklı olmazsanız cehenneme kadar yolunuz var…
Genç bilim insanlarına destek
Şehirden uzak, yalnız yaşıyor ve rahat, düzenli bir
hayatın yaratıcı düşünceyi geliştirmeye ne kadar elverişli
olduğunu görüyordum. Toplumumuzda yalnızlığı
gerektiren ve beden ya da akıldan yana büyük bir çaba
gerektirmeyen bazı görevler vardır. Örneğin deniz feneri
ve yüzen fener bekçiliği… Bu görevleri bilim, özellikle
bazı matematik ya da felsefe sorunlarını derinliğine
incelemeyi amaç edinen gençlere vermek mümkün değil
mi? Pek az genç, hayatının asıl verimli çağında bilimsel
sorunların üstüne eğilmek fırsatını bulur. Bir genç, belli
bir süre için bir burs bulabilse bile, en kısa zamanda
sonuç elde etmek zorundadır. Bu durum, salt bilime
ulaşmak için hiç de elverişli değildir. Ekmeğini
kazanmak için gelişigüzel pratik bir görev alan genç
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bilim adamı, bu bakımdan daha elverişli koşullar
içindedir; yeter ki asıl çalışmasına ayırabilecek zaman ve
enerjiyi bulabilsin. Bu dediğim gerçekleştirilirse, belki
yaratıcı kafalara şimdi olduğundan daha geniş ölçüde
gelişmek olanağı verilmiş olur. Ekonomik yoksulluğun
ve politik karışıklığın ağır bastığı çağımızda bu çeşit
düşüncelerin üstünde durmaya değer.
Gençliğe öğüt
Genç insan; güzellik ve özgürlük dolu bir yasam
için yanıp tutuşan ilk gencin sen olmadığını biliyor
musun? Ey genç; biliyor musun ki, tüm ataların da senin
gibiyken kaygı ve nefretin tutsağı oldular. Ayrıca, yoğun
isteklerinin, ancak insana, hayvana, bitkiye ve yıldızlara
sevgi ve anlayış göstermeyi başarırsan ve her sevinç
senin sevincin, her acı da senin acın olursa
gerçekleşebileceğini de biliyor musun? Gözlerini,
yüreğini ve ellerini aç ve atalarının tarihten hırsla
soğurdukları zehirden kaçın! İşte o zaman dünya senin
olacak ve tüm yapıp ettiklerin mutluluk getirecektir.
Gençlik nasıl yetişmeli?
Gençliğin nasıl bir hava içinde yetişmesi gerektiği
üzerinde bir hayli söz ettim, ama öğretilecek konuların
seçimi, öğretim yolu üstüne hiç bir şey söylemedim.
Daha çok dil mi öğretmeli, yoksa bilimsel teknik
öğretime mi önem vermeli? Buna vereceğim karşılık
şudur: Bence bütün bunlar, ikinci derecede önemlidir. Bir
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delikanlı, kaslarını işletmiş, jimnastikle, yürüyüşle
dayanıklı bir beden edinmişse her türlü beden işinin
hakkından gelebilir. Kafa işleri için de aynı şeyi
söyleyebiliriz. Eğitimi şöyle tanımlayan hiç de haksız
değilmiş: “Eğitim, okulda öğrenilen her şeyi unuttuktan
sonra geriye kalan şeydir.” Onun için ben ne filoloji ve
tarih öğretmenini tutanlardan yana olmak istiyorum, ne
de tabiat bilimlerinin daha çok öğretilmesini
isteyenlerden yana. Öte yandan okulun, hayatta hemen
kullanılacak özel bilgi ve ustalıkları vermesi gerektiği
düşüncesine karşı olduğumu da söylemek isterim.
Hayatın bizden isteyeceği şeyler o kadar değişiktir ki,
böylesine özel bir öğretim yapılamaz. Kaldı ki insanın bir
âlet yerine konmasını kabul edemiyorum. Okulun amacı,
her zaman delikanlıyı okuldan bir uzman olarak değil,
uyumlu bir kişilik olarak çıkarmak olmalıdır. Bence bu,
gençleri belli bir mesleğe hazırlayan teknik okullar için
de doğrudur. En başta gözetilecek şey, bağımsız olarak
düşünme ve karar verme yeteneğini geliştirmektir, özel
bilgiler kazandırmak değil. Bir insan, konusunun temel
ilkelerini benimsemiş, kendi başına düşünmeye ve
çalışmaya alışmışsa, mutlaka yolunda ilerler; üstelik
gelişmelere ve değişmelere, inceden inceye özel bilgiler
edinmiş öğrencilerden çok daha kolay ayak uydurur. Son
olarak şunu belirtmek isterim ki, burada bir hayli kesin
bir dille söylediklerimin, öğrenci ve öğretmen olarak
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kendi görgülerime dayanan kendimce düşünceler
olmaktan başka iddiası yoktur.
Gerçeğin yolunda
Gerçeği aramaya gelince, gerçekten önemli
şeyleri kavrama yolunda küçük de olsa güvenilir bir adım
atmanın ne kadar güç olduğunu kendi zorlu arayışımdan
ve katlandığım sayısız özveriden bilmekteyim.
Gerçek nasıl kavranır?
Yaşamı boyunca gerçeğin küçücük bir bölümünü
kavramak yolunda çaba harcamış biri için en güzel ödül,
başkalarının, çalışmalarını gerçekten anladığını ve
bundan mutluluk duyduğunu görmektir. Ben de nazik
satırlarınıza teşekkür ediyorum. Zamanım çok kısıtlı
olduğundan, kısa bir notla yetinmem gerekiyor. Gerçeğin
ampirik bir temele dayanılmaksızın kavranamayacağı
doğrudur. Ancak gerçeğin derinine indikçe ve
kuramlarımız gelişip daha kapsamlı duruma geldikçe, bu
kuramları ortaya koymak için ampirik bilgiye duyulan
gereksinim de azalacaktır. (1952 yılında, Brown
Üniversitesi’nden bir öğrencinin mektubuna yanıt
olarak…)
Haddi bilmek
İnsan olarak, ancak olmakta olan karşısında
düşünsel yetersizliğimizi kavrayabilecek kadar akla
sahibiz. Bu haddini biliş herkese yansıtılabilseydi,
insanların dünyası daha güzel bir görünüm kazanabilirdi.
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Yaşlı insanları canlandırıp diriltebilecek şey,
gençlerin etkinliklerinden duydukları sevinçtir. Ne var ki,
bu karışık günlerde kaygı verici sezgilerle gölgelenmekte
bu sevinç. Ama yine de ilkyaz güneşi, eskisi gibi yaşamı
tazeliyor ve bizler bundan mutluluk duyabilir, bu
yaşamın gelişmesine katkıda bulunabiliriz ve Mozart hâlâ
hep olduğu ve olacağı gibi güzel ve duygu doludur. Yine
de talihin elinin ve insanın tüm gözü dönmüşlüğünün
ulaşamayacağı olumsuz bir şeyler vardır. Ve bu olumsuz
şeyler, yaşlı insanlara korku ve umut arasında gidip gelen
genç insanlardan daha yakındır. Güzel ve gerçek olanı en
arınmış biçimiyle yaşamak bizlere özgüdür.
Hayal gücü
Hayal gücü güç verir. Hayal gücü her şeydir. Sizi
bekleyen güzelliklerin ön izlemesi gibidir. Hayal gücü,
bilgiden daha önemlidir. Hayal gücünüz geleceğinizi
belirler. Zekânın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi
değil. Bu yüzden hayal gücünüzün hantallaşmasına izin
vermeyin.
Hatalar
Hata yapmaktan korkmayın. Eğer nasıl
okuyacağınızı bilirseniz hatalar sizi daha iyi bir konuma
getirebilir. Başarılı olmak istiyorsanız, yaptığınız hataları
üçe katlayın.
Hayatın anlamı
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İnsan hayatının, genel olarak, yaradılışın anlamını
ya da amacını araştırmak, nesnel bakımdan saçma gelir
bana öteden beri. Bununla birlikte, herkesin davranış ve
yargılarını yöneten bir takım ülküler vardır. Bu
bakımdan, rahatlık ve mutluluğa, hiç bir zaman birer
amaç gözüyle bakmadım. Yolumu aydınlatan, bana
durmadan yaşama sevinci ve cesareti veren ülküler,
iyilik, güzellik ve doğruluk olmuştur. Aynı inançları
paylaştığım insanlarla birlikte olduğumu duymasam,
sanat alanında ve bilim araştırmalarında hiç bir zaman
ulaşılamayacak bir amaca yönelmesem, hayat bana
bomboş gelebilirdi. Nice insanların her gün ardına
düştükleri mal mülk edinme, kolay başarı kazanma, süslü
püslü yaşama, ta çocukluğumdan beri tiksinti
uyandırmıştır bende.
…
Bireyin ve tüm olarak insanlığın yaşamının
anlamına yönelik arayışınızdaki ciddilikten çok
etkilendim. Kanımca soru böyle sorulduğunda uygun bir
yanıt bulunamaz. Bir davranışın anlam ve amacından söz
ederken aslında şu soruyu kastederiz: Bu davranış ya da
sonuçlarıyla ne tür bir isteği gerçekleştirmemiz ya da
hangi
istenmeyen
sonuçlardan
kaçınılması
gerekmektedir? Elbette ki, bireyin ait olduğu bir
topluluğun bakış acısından, bir davranışın amacını açıkça
belirtebiliriz. Bu durumda bir davranışın amacı, en
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azından dolaylı olarak, bir toplumu oluşturan bireylerin
isteklerinin yerine getirilmesiyle de ilişkili olacaktır.
Bir bütün olarak toplumun ya da bireyin amaç
veya hedefinin ne olduğunu sorduğumuzda, soru
anlamını yitirmektedir. Genel olarak doğanın amacı ya da
anlamını sorguladığınızda ise kuşkusuz bu daha da
belirginleşecektir. Çünkü bu durumda istekleri olaylarla
ilişkili birinin varlığını düşünmek mantıksız değilse de
tümüyle kişiye kalmış gibidir.
Şu da var ki, kendimize yaşamımızı nasıl
biçimlendirmemiz gerektiğini sormamızın, gerçekten de
çok mantıklı önemi olduğunu hepimiz hissetmekteyiz.
Kanımca bunun yanıtı şöyle: Elden geldiğince herkesin
istek ve gereksinimlerini karşılamak ve insanlar arası
ilişkilerde uyum ve güzelliğe ulaşmak. Bu, büyük ölçüde
bilinçli düşünme ve kendini eğitme gerektirmektedir. Hiç
kuşku yok ki, aydın Grekler ve bilge Doğulular, bu çok
önemli alanda bizim okul ve üniversitelerimizde
ulaştığımızdan çok daha yüksek bir noktaya
ulaşmışlardır.
…
Kendi hayatını ve diğer canlıların hayatını
anlamsız olarak niteleyen bir insan sadece mutsuz değil,
aynı zamanda yaşamaya değer de değildir.
Hırs değil, sevgi!
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Gerçekten değerli her şey, kaynağını hırs ya da
görev duygusundan değil, insanlara ya da nesnel
konulara duyulan sevgi ve bağlılıktan alır.
Hiçbir şeyi küçümseme
Özgürlüğü sevdiğimden Almanya’daki iktidar
değişikliğinden sonra üniversitelerin karşı koyacaklarına
inanıyordum; çünkü her zaman kendilerini gerçeğe
adamakla öğündüklerini biliyordum; oysa üniversiteler
hemen susturuldu. Sonra geçmiş yıllarda ateşli baş
yazlarında özgürlüğe duydukları sevgiyi sergileyen
büyük gazete yazarlarına bel bağladım; ama onlar da
üniversiteler gibi birkaç hafta içinde susturuldu.
Ardından Almanya’nın edebi önderleri olarak çağdaş
yaşamda özgürlüğün değeri üzerine pek çok kez ve pek
çok şey yazmış olan bazı yazarlara güvendim; ancak
onlar da suskundu. Yalnızca kilise, Hitler’in, gerçeği
ayaklar altına alma kampanyasına karşı çıktı. Şimdiye
kadar kiliseyle hemen hiç ilgilenmemiştim; ancak şimdi
yalnızca kilise, düşünsel gerçeği ve ahlâki özgürlüğü
savunma yüreklilik ve kararlılığını gösterdiğinden, ona
büyük sempati ve hayranlık duyuyorum. Bir zamanlar
küçümsediğim şeyi, simdi kayıtsız koşulsuz övdüğümü
itiraf etmeliyim.
Hoşgörü
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Hoşgörünün aslında ne olduğu konusunu
düşünürken aklıma nükteci Wilhelm Busch’un şu komik
perhiz tanımı geliyor:
“Perhiz, zevk almaktır; elde edemediğiniz
şeylerden...”
Ben de şöyle diyeceğim: Hoşgörü, diğer
bireylerin kendi alışkanlıklarımız, inançlarımız ve
zevkimizle bağdaşmayan özellik, yaklaşım ve
hareketlerine özgecilikle anlayış göstermektir. Yani
hoşgörü, diğer kişi ya da kişilerin duygu ve
davranışlarına kayıtsız kalmak demek değildir; bu anlayış
ve eş duyum da gerektirir...
İster sanat yapıtı, isterse yaratıcılığa dayanan
önemli bilimsel bir yapıt olsun, yüce ve soylu şeyler
yalnız bireyin ürünüdür. Rönesans, bireye özgürce
gelişme olanakları sağladığında Avrupa kültürü ruhsuz
donukluğundan kurtulup en önemli atılımını yapmıştı. Bu
nedenle en önemli hoşgörü türü, toplum ve devletin
bireye göstereceği hoşgörüdür. Kuşkusuz, devlet, bireyin
gelişmesini güvence altına almak için gereklidir, ancak
devlet en önemli şey ve birey de onun iradesiz aracı
durumuna geldiğinde, o zaman tüm özen gerektiren
değerler yitip gider. Nasıl üzerinde ağaçların
yetişebilmesi için önce kayanın hava koşulları ve
zamanla ufalanması ve bereket saçabilmesi için önce
toprağın kabartılması gerekiyorsa, insan toplumu da,
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ancak bireyin yeteneklerini özgürce geliştirmesine olanak
verecek ölçüde yumuşadığında, değerli yapıtlar
filizlenecektir.
Irk ayırımı
Geleneği hor görmek saçma olur elbet, ama
insanlar arasındaki ilişkilerin daha iyi olması isteniyorsa,
insan aklının ve bilincinin gelişmesiyle birlikte, geleneği
kontrol etmeye başlamamız gerekir. Gelenekte
hayatımıza ve onurumuza zarar veren şeyleri düzeltmeye
ve yaşayışımızı ona göre biçimlendirmeye çalışmalıyız.
Konuyu dürüstçe derinleştiren herhangi bir kimse,
zencilere karşı beslenen o geleneksel ön yargının ne denli
yakışıksız ve alçaltıcı olduğunu çarçabuk kabul eder.
Ama iyi niyet sahibi insan, bu kökleşmiş ön yargıyla
savaşmak için ne yapabilir? Sözüyle ve davranışıyla
örnek olmak cesaretini göstermeli ve çocuklarının bu ırk
ayrımının etkisi altında kalmamalarına dikkat etmelidir.
Bu kökleşmiş hastalığı çarçabuk önlemenin bir yolu
olabileceğini sanmıyorum. Ama bu amaca ulaşıncaya
kadar, dürüst ve iyi niyetli bir insan için, bütün çabasını
iyi bir davanın hizmetine koymasından daha büyük bir
mutluluk düşünülemez.
İdam
Savaş ve olum cezası hakkında ne mi
düşünüyorum? İkincisini yanıtlamak daha kolay. Aslında
cezadan değil, yalnızca topluma ve onun korunmasına
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hizmet eden önlemlerden yanayım. Temelde bu anlamda
değersiz ya da hatta zararlı bireylerin öldürülmesine de
karşı olmazdım; karşı oluşumun tek nedeni, insanlara,
yani mahkemelere güvenmemem. Çünkü doğada
kurallara uygunluğun kendini tek varlık karşısında daha
üst bir gerçeklik olarak ortaya koyuşu gibi ben de
yaşamda niteliğe nicelikten daha büyük değer veririm.
…
Ölüm cezasının kaldırılmasının iyi bir şey olacağı
kanısına vardım. Gerekçe:
1) Hukuksal bir hata durumunda onarılmasının
imkânsızlığı,
2) İdam işleminin, idamla doğrudan ya da dolaylı
olarak ilişkisi bulunan kişileri moral açıdan olumsuz
etkilemesi.
İlham bekleyişi
Elektriğin bu temel sorunuyla 20 yıldan fazladır
uğraşıp duruyorum ve iyiden iyiye umutsuzluğa
kapıldım, ama vazgeçemiyorum da. Yepyeni bir esin
gelmesi gerektiğinden eminim. Ayrıca istatistiğe
sığınmanın, yalnızca işin özüne inemeyen, geçici bir
çözüm yolu olarak değerlendirilmesi gerektiği
kanısındayım.
İki şey
Yapmanız gereken iki şey var: Birincisi,
oynadığınız oyunun kurallarını öğrenmek. İkincisi ise
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oyunu herkesten iyi oynamayı istemek... Bu iki şeyi
yaparsanız başarı sizinle olur!
İnançlı akılcı
Kütlesel çekim sorunu, yaklaşık Mach türü
kuşkucu görgücülükten yola çıkarak beni inançlı bir
akılcıya dönüştürdü; yani gerçeğin güvenilir tek
kaynağını matematiksel yalınlıkta gören birine.
İnsan düşüncesinin değeri
Büyük halk yığınları, bilimsel araştırmanın
ayrıntılarını ancak kendi dar anlayışı ölçüsünde
izleyebilir. Ama hiç değilse, büyük ve önemli bir yarar
olduğunu da görür. Bu yarar da insan düşüncesinin
güvenilmeğe değer ve tabiat yasasının evrensel olduğunu
düşünmektir.
İnsan hakları
Kabul edilen insan haklarından önce birey için şu
isteklerin yerine getirilmesi lazımdır;
Bireyin hakkına devlet veya başka bir birey
tarafından tecavüz edilmemeli,
Çalışma ve emeğinden yeterli para kazanmalı,
Tartışma ve eğitim özgürlüğüne sahip olmalı,
Kendisini yöneten hükümetin çalışmasına katkıda
bulunabilmeli,
Birey, yanlış ve zararlı bulduğu faaliyetlerden
kaçınabilme hakkına sahip olabilmelidir.
…
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Uzun süren hayatım boyunca bütün gücümle elle
tutulabilir gerçekliğin yapısını anlamağa çalıştım.
İnsanların daha varlıklı olmaları yolunda, haksızlığa ve
baskıya karşı, ya da geleneksel insan bağlarının
düzelmesi için düzenli bir çaba göstermedim. Yaptığım
sadece şuydu: Uzun aralıklarla susmanın, bir suçu
paylaşmak ya da yüklenmek olacağı toplumsal çıkmazlar
ve mutsuzluklar karşısında açıkça ne düşündüğümü
bildirdim. Böyle durumların son yıllarda gittikçe
çoğaldığı açıkça ortada, ama elbet bunun suçlusu olan da
ben değilim.
Yıldızlarda yazılı değildir insan haklarının varlığı
ve değeri. Tarih boyunca bir takım uyanık insanlar,
insanların birbirlerine karşı en iyi davranış yollarının ne
olabileceğini düşünmüşler, bunu öğretmişlerdir. Ayrıca
en uygun toplum yapısının ne olabileceği konusunda bir
takım kavramların gelişmesini sağlamışlardır. Tarih
yaşantısından, güzelliğe ve düzene duyulan özlemden
gelen bu ülkü ve inançlar, kuram olarak insanlarca hemen
benimsenmiş, ama ilkel itkilerinin baskısı altında aynı
insanlarca her zaman çiğnenmiştir.
Tarih, insan hakları için açılan sürekli savaşlarla
doludur, sonunda kesin zafere bir türlü ulaşamadığımız
savaşlarla. Ama böyle bir savaştan vazgeçmek insanlığın
yıkımına yol açmak olur. Bugün, insan hakları deyince,
bireyin başka bireylere ya da devlete karşı korunmasını,
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çalışma hakkını ve emeğinin karşılığında uygun bir
kazanç sağlama hakkını, tartışma ve öğretim
özgürlüğünü, bireyin yurdunun yönetimine katılma
hakkını anlıyoruz. Bu saydıklarımız, bugün, her ne kadar
kâğıt üzerinde hak olarak tanınıyorlarsa da, aslında
sömürülmeye her zaman olduklarından daha elverişlidir.
Bu da yasaların boşluklarını bilen bir takım kurnaz
hukukçuların aracılığı ile sağlanıyor. Ayrıca, insan
hakları içinde, pek sözü edilmese bile, büyük önem
kazanması kaçınılmaz olan bir hak daha var: Bireyin
yanlış ya da zararlı saydığı eylemlere katılmama hakkı ve
ödevi. Bunun en önemli örneği de askerlik hizmetine
katılmayı reddetmektir. Öyle durumlar biliyorum ki, bu
yüzden ahlâk anlayışı sağlam bir takım bireylerin, devlet
makamları ile aralarında anlaşmazlıklar çıkmıştır. Oysa
Alman savaş suçlularının Nürnberg’deki duruşmaları
sırasında suçların devlet buyruğu ile işlendiği gerekçesi
ile bağışlanamayacakları ilkesine inanılıyordu. Vicdan,
yasalardan üstün sayılıyordu. Günümüzde, daha çok
siyasal inançlar ve tartışma özgürlüğü ile araştırma ve
öğretim özgürlüğü uğrunda savaşılıyor. Komünizm
korkusu, yurdumuzu öbür ülkelerin gözünde gülünç
düşüren bir takım siyasal davranışların benimsenmesine
yol açtı. Siyasal üstünlük sağlamak için komünizm
korkusunu yayan iktidar hırsı ile gözü dönmüş
politikacılara daha ne kadar göz yumacağız? Kimi zaman
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düşünüyorum da, insanlar alaycılık duygularını öylesine
yitirmişler ki, Fransızların “alaya almak öldürür”
sözünün bir anlamı kalmadığına inanıyorum nerdeyse.
İnsanoğlunun geleceğini garantilemek
Zincirleme nükleer reaksiyonların keşfi, kibritin
keşfinden fazla bir zarar getirmemelidir insana. Biz,
elimizden geldiğince onun suistimal edilmesini
engellemeliyiz. Sosyal açıdan değerli olan her eylem,
içsel bir tatmin verir ama maaşın bir parçası olarak kabul
edilemez. Öğretmen, kendi içsel tatminiyle çocukların
karnını doyuramaz.
İsraf’a tepki
Bern Patent Bürosu’ndayken bir gün büyük bir
zarf aldım; içinden güzel harflerle basılma (hatta sanrım
Latinceydi), bana pek de sevimli ve ilginç gelmeyen bir
şeyler yazılı şık bir kâğıt çıktı ve hemen büronun kâğıt
sepetine uçtu. Sonradan bunun Calvin kutlamalarına bir
davet ve yan ısıra da Cenevre Üniversitesi’nden onursal
doktorluk alacağımı bildiren bir yazı olduğunu öğrendim.
Anlaşılan, oradakiler suskunluğumu doğru yorumlamışlar
ve Bern’de yasayan dostum ve öğrencim Cenevreli
Chavan’a başvurmuşlar. O da fazla bir açıklamada
bulunmaksın bunun pratik olarak kaçınılmaz olduğunu
belirterek beni Cenevre’ye gitmeye ikna etti.
Böylece belirtilen günde yola çıktım ve aksam
kaldığımız motelin restoranında birkaç Zürihli profesörle
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karsılaştım... Her biri, ne sıfatla orada bulunduğunu
anlatmaya başladı. Sustuğumu görünce bana da sordular
ve en ufak bir bilgim olmadığını itiraf etmek zorunda
kaldım. Oysa diğerleri durumdan haberliydiler ve bana da
açıkladılar. Ertesi gün, tören alayında yürümem
gerekiyordu ve yanımda yalnızca hasır şapkayla bir takım
elbise vardı. Bu işten sıyrılma önerim kesinlikle
reddedildi ve tören, benim katlımım açısından oldukça
komik geçti. Tören tüm yaşamımda katıldığım en zengin
ziyafetle sonlandı. Sofrada yanımda oturan Cenevre’nin
ileri gelenlerinden birine dedim ki: “Calvin hâlâ burada
olsaydı ne yapardı, biliyor musunuz?” O, bilmediğini
söyleyip ne düşündüğümü sorduğunda ise söyle dedim:
“Kocaman bir odun yığını hazırlar ve hepimizi
günahkârca savurganlığımızdan dolayı yakardı.” Adam
bir daha ağzını açmadı ve bu önemli kutlamayla ilgili
anım da böylece sona erdi.
İtiraf
Biz bilim adamları, biz ki acı bir kaderle yok edici
araçların daha etkili ve daha korkunçlarının yaratılmasına
yardım ettik, biz bütün gücümüzü bu silâhların insan dışı
amaçlarla kullanılmasını önlemeyi ilk ve tek ödev
bilmeliyiz. Bizim için bundan önemli ödev olabilir mi?
Hangi toplum görevi yüreklerimize daha yakın olabilir?
Kongremiz bu yönden hayatımızla ilgili bir önem
taşımaktadır. Birbirimize danışmaya, düşünce alış verişi
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yapmaya geldik. Dünya uluslarını birbirine bağlayan
düşünce ve bilim köprülerini kurmalıyız. Ulusal sınırların
kurduğu uğursuz engelleri yıkmalıyız.
Kadınlar ve savaş
Bence milliyetçi kadınlar, bir sonraki savaşta
erkeklerin yerine cepheye gönderilmelidir. Ayrıca bu
narin cinsin kahramanca duyguları neden savunmasız
siviller yerine daha çarpıcı hedeflere yönelmiyor?
Kapitalist anarşi
Bugünkü durumuyla kapitalist toplumdaki anarşi,
bütün kötülüklerin gerçek kaynağıdır bence. Karşımızda
koskoca bir üreticiler topluluğu görmekteyiz. Bu
topluluğun üyeleri, kolektif çabalarının meyvelerinden
birbirini karşılıklı olarak durmadan yoksun bırakmaya
çalışmaktadırlar; zor kullanarak değil, ne de olsa, yasalar
gereğince konmuş kurallara uyarak. Bu bakımdan şunu
iyice anlamamız gerekir: Üretim araçları, yani tüketim
maddelerini elde etmek için gerekli olan bütün üretme
gücü ve fazla olarak da sermaye birikimleri, yasalara
uygun yoldan bir takım insanların özel malı olabilir,
nitekim büyük ölçüde olmaktadır da.
Kapitalistler oligarşisi
Özel sermaye, gerek kapitalistler arasındaki
yarışma yüzünden, gerekse (teknik gelişme ve gitgide
genişleyen işbölümü dolayısıyla) küçük üretim
birliklerinin zararına daha büyüklerinin doğması ile daha
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az elde toplanmaktadır. Bu gelişmelerden ortaya bir
kapitalistler oligarşisi çıkmaktadır ki, bunun korkunç
gücünü hiç bir şey dizginleyemiyor, hatta siyasi düzeni
demokrasi olan bir toplum bile. Bu böyledir; çünkü
yasama kurulunun üyelerini siyasi partiler seçmektedir.
Her istedikleri pratik amaçlar uğruna seçmen topluluğunu
yasama kurulundan ayıran kapitalistler, bu partileri etek
dolusu paralarla beslemekte ya da başka yollardan
etkileri altında tutmaktadırlar. Bu yüzden de halkın
temsilcileri,
dar
gelirlilerin
çıkarını
yeterince
gözetememektedirler. Ayrıca, bugünkü koşullar altında
kapitalistler, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak,
başlıca haberleşme kaynaklarını (basın, radyo, eğitim)
denetlemektedirler. Bu bakımdan yurttaş için nesnel
sonuçlara varmak ve siyasal haklarını akıllıca kullanmak
son derece güç, çoğu hallerde de imkânsızdır.
Kayıp Cennet
17. yüzyılda Avrupa’da âlimler ve sanatçılar ortak
bir ideale sahipti. Politik olaylardan etkilenmiyordu.
Milliyetçilik akımları bu birliği yok etti. Kültürel birlik
bozuldu. Bugün Avrupa’daki ilişkilere, kayıp cennete
bakar gibi bakıyorum.
Kayıtsızlık
Çok olmuyor; akıllı ve iyi yaradılışlı bir kimseye,
yeni bir savaşın tehlikesinden söz ediyordum. Bu işin
şakası yoktu bence; yeni bir savaş, bütün insanlığın
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varlığı için ciddi bir tehlikeydi. Yalnız uluslar üstü bir
örgüt bu tehlikeyi önleyebilirdi. Bu sözlerim üzerine,
misafirim, istifini bozmadan, soğuk kanla: “İnsan
soyunun yok olmasına niçin böyle var gücünüzle karşı
koyuyorsunuz?” dedi. Bundan yüz yıl öncesinde olsaydı,
hiç kimse böylesine düşüncesiz bir söz etmezdi. Bu söz,
kendi iç dünyasında bir denge kurmak için boşuna
çabalamış, sonra az çok umut kesmiş bir insanın
sözüydü. Bugün birçok insanın acısını çektiği o üzücü
yalnızlığın, tek başına kalmışlığın dile gelişiydi bu.
Demek, insanın topluma bağlılığı doğal ve yok edilemez
bir şeydir, tıpkı karıncalarla arılarda olduğu gibi. Bununla
birlikte, karıncalarla arıların yaşayış yolu, en ufak
ayrıntılarına varıncaya kadar soydan gelme bir takım
içgüdülerle belirlenmiştir. Oysa insanlar arasındaki
karşılıklı ilişkiler çok değişken oldukları kadar,
değişmelere de elverişlidirler.
Kişisel özgürlük
İnsanın filozofik anlamdaki özgürlüğüne hiç de
inanmıyorum. Her birimizin davranışları, yalnız dış
baskıların değil, içten gelen bir takım zorunlulukların da
etkisindedir. Schopenhauer’ın “Bir insan istediğini yapar
ama, istediğini isteyemez.” sözü ta gençliğimde içime
işlemiş ve gerek kendi hayatımdaki, gerek başkalarının
hayatındaki sıkıntılar karşısında sürekli bir avunma,
tükenmez bir sabır ve hoşgörü kaynağı olmuştur. Bu
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düşünce, insanın kolayca elini kolunu bağlayan
sorumluluk duygusunu yumuşatır; gerek kendimizi,
gerek başkalarını gereğinden çok ciddiye almamızı önler;
gülen düşünceye yer veren bir hayat görüşüne götürür
bizi.
Klasik edebiyat üzerine
Bir yüzyılda aydın kafalı, ileri görüşlü ve zevk
sahibi ancak birkaç insan çıkar. Ortaçağ insanlarının
neredeyse beş yüz yıl hayatlarını karartan batıl
inançlardan ve cehaletten yavaşça sıyrılmalarını yalnızca
birkaç yazara borçluyuz.
Konfor
Konfor ve mutluluk, benim için asla ulaşılması
gereken amaçlar olmadı. Mal sahibi olma, aldatıcı vitrin
başarıları ve lüks hayat, ilk gençlik döneminden bu yana
bana küçümsenmeye ve hor görülmeye lâyık şeyler gibi
geldi. Hatta ahlâkın bu en alt derecesini, zevk düşkünü
sefihlerin ideali olarak adlandırıyorum.
Koyun
Bir koyun sürüsüne tam üye olabilmek için, her
şeyden önce koyun olmak gerekir.
Krallar gidince
Gençlik yıllarımda, biz aydınlar, “Tanrının
buyruğu ile” saltanat süren krallar ve imparatorların sonu
gelince, insanlık için daha mutlu bir çağın başlayacağına
inanıyorduk. Eh, artık köklerinin kazındığı söylenebilir,
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ama insanlığın durumu çok daha iyi değil. Halkı kandıran
siyaset cambazları, gidenlerin yerlerini ustaca
doldurdular.
Kuantlar
Peşlerinden koştukça bu kuantlar daha iyi
saklanıyorlar.
Kuramlar
Kuramsal çalışan doğa bilimcinin imrenilecek bir
yanı yoktur, çünkü doğa ya da daha doğrusu deney,
çalışmasının acımasız ve pek de dost olmayan yargıcıdır.
Bir kurama asla “evet” demez, olsa olsa “belki”, ama
çoğu kez de düpedüz “hayır” der. Bir deney kurama
uyuyorsa, bu kuram acısından “belki”, uymuyorsa
“hayır” demektir. Sanırım her kuram bir kez “hayır”ı
tadar, çoğu kuram ise ortaya çıkışının hemen ardından...
Kurtuluş yolu
Söylediğim bir takım sözlerin hoşunuza
gitmediğini anlıyorum. Ama ben hiçbir zaman insanlık
için bir kurtuluş yolu olmadığını söylemedim.
Yeryüzündeki koşulların düzelmesi salt bilimsel
buluşlardan çok, insan geleneklerinin ve ülkülerinin
gerçekleşmesine bağlıdır. Ahlâklı bir yaşama düzeninin
gelişmesi bakımından Konfüçyüs’ün, Budha’nın, İsa’nın
ve Gandhi’nin yaptıkları, bilimin, herhangi bir zamanda
yapabileceğinden çok daha önemlidir bence. Sigara
içmenin sağlığınız için çok zararlı olduğuna inanırsınız
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da, tiryaki olmaktan gene de alamazsınız kendinizi;
hayatı zehirleyen pek çok alışkanlıklar için geçerli bir
yargı bu üstelik. Doğruya ve gerçeğe yönelmiş her türlü
çabaya duyduğum saygı ve hayranlığı ayrıca belirtmem
gerekmiyor sanıyorum. Ne var ki, iyilik ve güzellik
değerlerinin eksikliğinin de salt düşünsel bir çabayla
giderilebileceğine
inanmıyorum.
Bu
görüşümü
anlayacağınızı umarım.
Kuru övünme faydasızdır
Yüzyıllar içinde sizin bir katkınız olmaksızın
topraklarınızda doğmuş olan birkaç önemli kişiyle
övünmeyin. Bunun yerine her birine zamanında nasıl
davrandığınızı ve öğütlerine ne kadar uyduğunuzu
düşünün.
Kültür mirası
Bugünümüz
ne
kadar
başka!
Fırtınalı
zamanımızda çakan şimşeklerin ışığında insanları ve
olayları olanca çıplaklığıyla görebiliyoruz. Her millet,
her insan amaçlarını, tutkularını, güç ve güçsüzlüklerini
açığa vurmaktadır. Koşulların hızla değişmesinde
göreneğin hiç yeri kalmamıştır. Alışkanlıklar, kurumuş
buğday taneleri gibi havaya savrulmaktadır. İnsanlar
çaresizlik içinde, iflâs etmiş ekonomik gelenekler ve
kurulması gereken uluslararası siyasi ilişkiler üzerinde
düşünmeye başlıyorlar. Milletler, tehlikeler ve
karışıklıklar arasından yeni gelişmeler yoluna
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girmektedirler. Çağımızın bu karışıklıkları bize daha iyi
bir dünya hazırlasa bari! Zamanımızın bu yargısı bir
yana, ödevimiz ulu ve dayanıklı varlıklarımız arasında
hayata değer veren ne varsa onları korumak ve
çocuklarımıza atalarımızdan aldığımız kültür mirasını
daha arı ve daha zengin olarak aktarmaktır.
Kültür nasıl korunmalı?
İnsana bir uzmanlık öğretmek yetmez. Bununla
insan, doğrusunu isterseniz, işe yarar bir makine olur
ama, tam, eksiksiz bir kişilik kazanamaz. Elde edilmeye
değer bir şeye coşkunlukla yönelmesi gerekir onun. Bir
güzellik ve ahlâkça iyilik duygusu edinmelidir. Yoksa,
insan uzmanca bilgileriyle, dengeli bir biçimde gelişmiş
bir insandan çok, iyi eğitilmiş bir köpeğe benzer.
Komşusu ve topluluk karşısında bir tutumu olabilmesi
için, insanların dürtülerini, özlemlerini ve acılarını
anlamaya çalışması gerekir. Bu değerli şeyler genç
kuşaklara, öğretmenlerin insanca yaklaşmalarıyla
aşılanır, yoksa el kitaplarıyla, yalnız onlarla değil. Kültür,
her şeyden önce budur ve böyle korunur. Hümanizmi
önemli bir şey olarak salık verdiğim zaman, gözettiğim
budur; yoksa, tarih ve felsefe alanında kuru bir özel bilgi
değil.
Kültürel yapı
İnsanın, doğuştan soyaçekim yoluyla belirlenmiş
biyolojik bir yapısı vardır. Bu yapıya, insan türünü
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niteleyen doğal güdülerle birlikte değişmez gözüyle
bakmalıyız. Ayrıca, insan, hayatı boyunca haberleşme ve
daha başka birçok etki yollarıyla toplumdan kültürel bir
yapı elde eder. İşte bu kültürel yapı, zamanla değişebilir
ve insan tekiyle toplumlar asındaki ilişkileri büyük
ölçüde belirler. Bugünün insanbilimi, sözde ilkel
kültürler üzerinde yaptığı araştırmalarla bize şunu
göstermiştir:
İnsanoğlunun toplumsal davranışında büyük
değişmeler olabilmektedir; çünkü bu davranışlar, başlıca
kültür örneklerine ve toplumda ağır basan örgütlenme
tiplerine bağlı bulunmaktadır. İşte, insanın yaşama
koşullarını iyileştirmeye çalışanlar umutlarını buna
dayamalıdırlar. İnsanoğlu, biyolojik yapısı dolayısıyla,
birbirini karşılıklı olarak yok etmeye ya da kendi
yarattığı insafsız bir kaderin oyuncağı olmaya mahkûm
edilmiş değildir.
Matematik
Matematikte karsılaştığınız güçlükler sizi
kaygılandırmasın; inanın ki, benim karşılaştıklarım
sizinkinden de büyük.
Merakın gücü
Sizin merakınızı çeken nedir? Neyi en çok merak
ediyorsunuz? Benim merak ettiğim, neden bazı insanların
başarılı olup bazılarının olamadığıdır. Bu yüzden yıllarca
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başarı üzerine çalıştım. Merakınızın peşinden giderseniz
başarıya ulaşırsınız.
Modern putperestlik
Ulusların boyuna savaşa hazırlanma isteği,
insanların hayatında daha başka etkiler de yaratmıştır.
Son yüzyıllarda devletin yurttaşlar üzerindeki egemenliği
gün geçtikçe pekleşmiş ve bu durum devletin akıllı
adamlar tarafından idare edildiği ülkelerde olduğu kadar,
kaba kuvvetin ağır bastığı zorbalıklarda da görülmüştür.
Yurttaşlar arasında normal, barışçı ilişkileri korumak için
kurulmuş olan devletin görevi, modern endüstride
makineleşmenin yerleşmesi ve yayılması yüzünden gün
geçtikçe ağırlaşmış, çapraşıklaşmıştır. Çağdaş devlet,
yurttaşlarını dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı
korumak için korkunç ölçüler alan bir askeri düzen
kurmak zorundadır. Devlet, ayrıca yurttaşlarını
olabilecek bir savaş için eğitmeği zorunlu görmektedir;
bu eğitimse, yalnız gençlerin düşünce ve duygularını
bozmakla kalmamakta, ne yazık ki yetişkinler üzerinde
de kötü etkiler bırakmaktadır. Hiçbir ülke bu bozulmayı
önleyemez. Saldırı emelleri beslemeyen ülkelerin
yurttaşlarını bile etkiler bu durum. Böylece yeni bir
putperestlik kurulmuş; devlet, güçlü etkisinden yalnız
pek az kimsenin kurtulabildiği modern bir put
oluvermiştir.
Mutluluk ümidi
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Burada,
Princeton’da
bazı
bakımlardan
Laeken’deki şirin saray bahçesine benzeyen bir yazgı
adasında yaşama şansına sahibim. Bu küçücük üniversite,
kentine insanoğlunun mücadelesinin patırtısı hemen hiç
ulaşmıyor. Herkes savaşır ve acı çekerken, böylesine
erinç içinde yaşamaktan neredeyse utanç duyuyorum.
Ancak sonuçta yine de en iyisi, ölümsüz şeyler için çaba
harcamak; çünkü insanlığı yeniden erinç ve mutluluğa
kavuşturabilecek o bilince yalnızca bunlar kaynaklık
edebilir.
Müzik
Çağdaş müzikle ilgili bildiklerim çok kısıtlıdır.
Ancak bir noktadan eminim. Gerçek sanat, yaratıcı
sanatçıdaki karşı konulması olanaksız bir tutkuyla
karakterizedir. Bu tutkuyu geç dönem müzikçilerinin pek
azında ve Ernest Bloch’da hissedebilmekteyim.
Nükleer savaş ve barış
Atom bombasının olduğu bir savaşta medeniyetin
silineceğine inanıyorum. Atom bombasının sırrı; ABD,
İngiltere ve Rusya tarafından kurulan bir dünya
hükümetine verilmelidir. Birleşik Devletler ve İngiltere,
atom bombasına sahip olduğu ve Sovyetler Birliği
olmadığı için Sovyetler Birliğini Dünya Hükümeti’nin ilk
tasarısını hazırlamalı ve sunmak için davet edilmelidir.
Böyle bir organizasyon, Rusya’nın güvensizliğini
gidermede yardımcı olacaktır.
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Odaklanmak
İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler
yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye
odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin.
Okul
Geleneğin
zenginliğini,
kuşaktan
kuşağa
aktarmakta en önemli araç, öteden beri okul olmuştur. Bu
gerçek, çağımızda eskisinden daha da belirlidir. Çünkü
ekonomik hayatın gelişmesiyle, gelenek ve eğitimden
sorumlu olan aile bir hayli zayıflamıştır. Bu yüzden de
insan topluluğunun devamı ve sağlığı, eskiden daha çok
okula bağlı kalmaktadır.
Kimlerine göre okul, yetişen kuşağa mümkün
olduğu kadar fazla bilgi vermek içindir. Bunu doğru
bulmuyorum. Bilgi cansız bir şeydir; oysa okul, canlı
varlıkların hizmetindedir. Gençlerde toplumun refahını
sağlayacak değerleri ve yetkileri geliştirmelidir. Ama bu
insan tekselliğinin yok edilmesi ve teklerin arılar ve
karıncalar gibi toplumun bir âleti haline getirilmesi
demek değildir. Çünkü tekleri kalıplaşmış, kişisel
özgünlüğü ve kişisel amacı olmayan toplum, gelişme
gücü olmayan fakir bir toplum kalır. Tam tersine,
bağımsız olarak işleyen ve düşünen bireyler yetiştirmeğe
bakmalı, ama bu bireyler, hayatlarının en yüce sorunu
olarak topluma hizmeti görmelidirler. Aldanmıyorsam,
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bu ülküyü gerçekleştirmeye en fazla yaklaşmış olan
İngiliz okul sistemidir.
Bu ülküye ulaşmak için ne yapmalı? Ahlâk dersi
mi vermeli? Hiç değil. Sözler boş seslerdir ve öyle
kalırlar; ayrıca Cehennem de iyi niyetlerle döşelidir.
Kişilikleri yapan, duyular, söylenen şeyler değil, çalışma
ve iş görmedir. Onun için eğitim yollarının en önemlisi
her zaman öğrenciyi gerçek bir işe süreni olmuştur. Bu iş
eğitimi, yazı öğrenen ilkokul çocuğuna olduğu kadar
doktora adayının tezine de uygulanabilir, hatta bir şiirin
ezberlenmesine, bir yazı ödevine, bir metnin yorumlanıp
çevrilmesine, bir matematik probleminin çözülmesine ya
da spor alıştırmalarına...
Ama yapılan her işin arkasında, temelinde bir itki
vardır ki, o da işin gerçekleşmesiyle desteklenir ve
beslenir. Burada öğrenciler arasında en büyük ayrılıklar
ortaya çıkar ve bunların okul için eğitim bakımından
değeri birinci derecededir. Aynı işin kaynağında korku ya
da zorlama, üstünlük kazanma tutkuları, konuya büyük
bir ilgi gerçeği olabilir. Hatta her çocukta görülen ama
çok kez pek erken zayıflayan o kutsal öğrenme merakı da
olabilir. Belli bir işi yapan öğrenci üstüne eğitimin etkisi
çok değişik olabilir ve bu değişiklik öğrenciyi sürükleyen
zarar korkusu, bencil tutku, keyif ya da rahatlama
isteklerine bağlıdır. Okul yönetiminin ve öğretmen
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davranışlarının da öğrencilerin ruhsal gelişmelerinde
etkisi olmadığını kimse ileri süremez.
Onur
İngiltere’de muhabirler bile çekingen. Onur,
onura layık olanındır. Bir kez “hayır” demek yeterli…
Dünyanın buradan daha öğrenebileceği çok şey var;
ancak benim pek niyetim yok ve giyinişime hiç özen
göstermiyorum, hatta kutsal akşam yemeği töreninde
bile.
Otobiyografi
14 Mart 1879’da Ulm’da doğdum ve bir
yaşımdayken 1894/1895 kışına kadar kaldığım Münih’e
taşındım. Orada ilkokula ve 7. sınıfa kadar (bu sınıf
hariç) Luitpold Koleji’ne devam ettim. Sonra gecen yılın
sonbaharına kadar eğitimimi özel olarak sürdürdüğüm
Milano’da yaşadım. Gecen sonbahardan beri Aarau’daki
Kanton okuluna devam etmekteyim ve şimdi kendimi
olgunluk sınavı için başvuracak yeterlikte görmekteyim.
Daha sonra İsviçre Teknik Üniversitesinin 6. bölümünde
matematik ve fizik eğitimi görmeyi düşünüyorum. (7
Kasım 1896’da Aargau okul yönetimine gönderdiği
yaşam öyküsünden…)
…
14 Mart 1879’da Ulm’da, Yahudi ana-babadan
doğdum. Babam tüccardı; doğumumdan kısa bir sure
sonra Münih’e, 1893’de de ölümüne kadar (1902) kaldığı
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İtalya’ya göçtü. Erkek kardeşim yok, ancak İtalya’da
yasayan bir kız kardeşim var...
1900’den 1902’ye kadar İsviçre’de özel
öğretmen, bir süre de evlerde öğretmen olarak çalıştım ve
İsviçre vatandaşlığına alındım. 1902-1909 arasında
İsviçre Patent Bürosunda bilirkişi olarak, 1909-1911
arasında Zürih Üniversitesinde profesör olarak görev
yaptım. 1911-12’de Prag Üniversitesinde kuramsal fizik
profesörlüğü, 1912-14’de İsviçre Teknik Üniversitesinde
yine kuramsal fizik profesörlüğü yaptım. 1914’den beri
Berlin’deki Prusya Bilim Akademisinin ücretli üyesiyim
ve
kendimi
tümüyle
bilimsel
araştırmalara
verebilmekteyim.
Yayımlarım, hemen tümüyle fizik yıllıklarında ve
Prusya Akademisinin tutanaklarında çıkmış kısa fizik
araştırmalarından oluşmaktadır. En önemlileri aşağıdaki
konulardandır:
Brown Hareketi, (1905)
Planck Formu ve Işık Kuantumlarının Kuramı,
(1905-1917)
Özel
Bağıntılılık
Kuramı
ve
Enerjinin
Eylemsizliği, (1906)
Genel Bağıntılılık Kuramı, (1916) ve sonrası
Ayrıca
Termik
Hareketler
konusundaki
çalışmalara ve 1931’de Prof. W. Maver’le birlikte kaleme
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alınmış, çekim gücüyle elektriğin bir olduğu konusundaki
çalışmaya değinilebilir.
Araştırmalarımın asıl amacı, hep fiziğin kuram
sisteminin yalınlaştırılması ve standartlaştırılması
olmuştur. Bu amaca mikroskobik olgularda yeterince
ulaştım, ancak kuantlar ve atomik yapılarla ilgili
olgularda ulaşamadım. Modern kuantum öğretisinin de
elde ettiği büyük başarılara karşın, bu son sorunları
doyurucu biçimde çözmekten hayli uzak olduğu
inancındayım.
Birçok bilim derneğinin üyesi oldum ve bana
birçok madalya, ayrıca Leiden Üniversitesinde bir tür
misafir profesörlük verildi. Oxford Üniversitesi ile de
benzer bir bağlantım var. (1932 yılında, Doğa Bilimcileri
Akademisi’nin, üyelik ataması sırasında Einstein’a
sorduğu soruların kendi dilinden yanıtları…)
Öğretmen
Şüphesiz bu dediğim verimli ruh yeteneklerini
uyandırmak, zor kullanmaktan ya da kişisel tutkuyu
dürtüklemekten daha güç bir iştir; ama bu yolun daha güç
olması daha değerli olmasına engel değildir. Önemli
olan, çocuğun oyun eğilimini, doğal olan kendini
gösterme isteğini geliştirmek ve onu toplumun büyük iş
alanlarına götürmektir. Böyle bir eğitimin temeli, sonu
başarıya ve değerin bilinmesine varan bir çalışma
isteğidir. Okul, bu temele dayanıp çalışmayı başarırsa
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yeni kuşaklar ona büyük bir saygı gösterecekler ve
okulun verdiği ödevleri bir çeşit armağan sayacaklardır.
Ben, okul zamanını tatil günlerinden daha çok seven
çocuklar tanıdım. Böylesi bir okul, öğretmenden kendi
alanında bir çeşit sanatçı olmasını ister. Okulda bu
havanın esmesi için ne yapılabilir? Bunun evrensel
yolunu bulmak, insanın hiç hasta olmamasına çare
bulmak kadar zordur. Ama bazı zorunlu koşulları bulmak
mümkündür. İlk olarak, öğretmenlerin böylesi bir okulda
yetişmiş olmaları gerekir. İkinci olarak, öğretmene
öğreteceği şeyleri ve öğretme yollarını seçmekte büyük
bir özgürlük verilmelidir. Çünkü zorlama ve dış baskı
öğretmenin de iş görme sevincini öldürür.
Öğretmene düşen görev
Öğrenciyi sürükleyen güçlerin ikincisi olarak
gösterdiğimiz yükselme tutkusunun, daha yumuşak bir
deyimle, kendini gösterme, seçkinleşme isteğinin insan
yaradılışında sağlam kökleri vardır. Bu türlü bir itki
olmasa, insanlar arasında iş birliği kurulamaz. İnsanın
yaptığını başkalarına beğendirme isteği, toplumun
bağlayıcı güçlerinin en önemlilerinden biridir. Ancak, bir
duygular karmaşığı olan bu isteğin içinde yapıcı ve yıkıcı
güçler iç içe girmiştir. Beğenilme, görülme isteği sağlam,
temiz bir itkidir; ama başkasından, okul arkadaşından
daha iyi, daha güçlü, daha akıllı olarak tanınmak isteği,
insanı kolayca aşırı bir benciliğe düşürebilir ki, bu da
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hem kendisine, hem de topluluğa zararlı olabilir. Onun
için öğretmenler, öğrencileri daha çok çalıştırmak için,
işin kolayına kaçıp kişisel yükselme tutkularını
körüklemekten de sakınmalıdırlar.
Öğretim nasıl olmalı?
Gündelik yarar bakımından yarışma ve vakitsiz
uzmanlaşma sistemi üzerinde aşırı derecede durmak
insan kafasını körletir. Oysa, bütün kültür hayatı ve
kısacası, bilimlerin gelişmesi bu kafaya bağlıdır. İyi bir
eğitim için ayrıca, bağımsız eleştirici düşüncenin de
gençlerde geliştirilmesi önemlidir. Oysa, bu gelişme
gereğinden çok şey okutularak büyük ölçüde
kösteklenmiştir. Gereğinden çok şey okutmak, ister
istemez, düzeyde kalmaya ve kültürsüzlüğe götürür.
Öğretim öyle olmalı ki, sunduğu şey, değerli bir nimet
sayılmalı, güç bir ödev değil.
Öğretim özgürlüğü
Öğretim özgürlüğünden şunu anlıyorum: Gerçeği
araştırma, doğru olduğuna inandığı şeyleri yayımlama ve
öğretme hakkı. Bu hak, aynı zamanda bir ödev de yükler
insana; kişi doğru saydığı bir şeyi hiçbir biçimde
gizlememelidir. Öğretim özgürlüğünün herhangi bir
yolda kısıtlanması bilimin yayılmasını güçleştirir,
böylelikle de insanın akla dayanan yargı ve eylemlerini
engeller. Günümüzde öğretim özgürlüğü için en büyük
tehlikeyi, bir dış tehlikenin varlığını ileri sürüp öğretim,
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düşünce alış-verişi, basın ve öbür haberleşme
özgürlüklerinin
kısıtlanmasında,
engellenmesinde
aramalıdır. Bu durum, insanların geçim güvenliklerini
tehlikeye sokan koşullarla, yaratılmaktadır. Bunun
sonucu olarak da özel hayatlarında bile düşüncelerini
açıklayamayanların sayısı günden güne çoğalmaktadır.
Halk yönetiminin, demokratik bir yönetimin geleceğini
tehlikeye düşüren bir durumdur bu.
Ölüm
Yılların ağırlığı ile beli bükülen birine, ne de olsa,
bir kurtuluş gibi gelecektir ölüm; yaşlandığım, ölümü
artık ödenmesi gereken eski bir borç olarak gördüğüm
için derinden duyuyorum bunu. Ama gene de bu
ödeşmeyi geciktirmek için elinden geleni yapıyor insan.
Doğanın bizimle oynadığı oyun böyle işte. Böyle olduğu
için kendimize gülebiliyoruz ama, hepimize boyun
eğdiren bir takım içgüdülerden de kolay kolay
kurtulamıyoruz.
Önce çalış, sonra araştır
Mektubunuzu aldım ve fizik eğitimi alma
konusundaki şiddetli isteğinizden çok etkilendim. Ancak
itiraf
etmeliyim
ki,
tutumunuzu
kesinlikle
onaylamıyorum. Hepimiz, yaşamımızı, türdeşlerimizin
çalışmalarıyla sürdürmekteyiz ve bunun bedelini de
dürüstçe ödemeliyiz. Üstelik yalnızca kendimize doyum
sağlamak için seçtiğimiz işlerle değil, genel kanıya göre
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türdeşlerimize yararlı olabilecek işlerle de. Yoksa insan,
beklentileri ne kadar alçakgönüllü olursa olsun, asalak
durumuna düşer. Bu, özellikle de içinde bulunduğu
kalkınma mücadelesi döneminde eğitimli kişilerin
çalışmalarına iki kat gereksinim duyulan ülkeniz için de
geçerlidir. Bu, konunun bir yönü. Ancak etkinliğinizi
özgürce seçebilmenin, yeterince paranız olsa bile göz
önünde bulundurulması gereken başka bir yönü daha var.
Bilimle uğraşırken, gerçekten değerli bir şeyler elde etme
şansı çok yetenekli kişiler için bile çok düşüktür. Bu
durumda da ileri yaşlarınızda düş kırıklığına uğramanız
olasılığı hep yüksek kalacaktır. Yalnızca bir çıkar yol
vardır: Zamanınızın çoğunu öğretmen olarak ya da
yeteneğinize uygun başka bir alanda yapacağınız
uygulamalı çalışmaya harcayın. Geri kalan zamanı ise
araştırmayla geçirin. Böylece kesinlikle normal ve
uyumlu bir yaşam sürebilecek duruma gelirsiniz; hem de
esin perilerinin özel lütufları olmaksızın… (1953 yılında,
işini bırakıp parasal destek isteyen ve kendini fiziğe
adamak isteyen 32 yaşındaki bir Hintliye verdiği yanıt…)
Özde insan
Özde herkes insandır, Amerikalısı da, Alman da,
Yahudi de, Yahudi olmayan da. Eğer bu tek onurlu bakış
açısıyla yetinmek mümkün olsaydı, çok mutlu bir insan
olurdum. Bugünkü uygulamada uyrukluk ve kültür
geleneğine göre yapılan ayrımların böylesine önemli rol
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oynaması bana çok üzücü geliyor. Ancak bunu
değiştirmek olanaksız olduğuna göre, gerçeği kabul
etmekten başka çare yoktur.
Özdeyişler ve umut
Hiç
La
Rochefoucauld’nun
özdeyişlerini
okudunuz mu? Çok katı ve karamsar görünmelerine
karşın insan doğasını ve aşırı insanca nitelikleri
nesnelleştirmeleriyle
garip
bir
rahatlama
sağlamaktadırlar. Burada doğanın yaşam yolunda sırtına
yüklediği ağır tutku yükünden kurtulması hiç de kolay
olmamış biri, sonunda yakasını sıyırmaktadır. Bu kitap,
en iyi biçimde dost Barjanskylar gibi, gemileri çok
fırtınalar atlatmış kişilerle birlikte okunur. Arada bu
okyanus olmasaydı, ben de size katılmayı çok isterdim.
Özgür düşünce
Bende coşkun bir toplumsal adalet ve sorumluluk
duygusu vardır ama, nedense insanlara ve insan
topluluklarına doğrudan doğruya bağlanma isteği hemen
hiç yoktur. Ben tek başına düşünen bir insanım, dar
anlamıyla hiç bir zaman bütün yüreğimle ne devlete bağlı
kalmışımdır, ne ana yurda, ne dostlar çevresine, ne de
aileye. Bütün bu bağlara karşı hiç eksilmeyen bir
yabancılık ve yalnızlık duygusu beslemişimdir. Bu
duygum, yaşlandıkça daha da artmıştır, insan sızlanarak
da olsa, başkalarıyla anlaşma ve uzlaşmanın bir sınırı
olduğunu açıkça görür. Bunu gören, gerçi, iç temizliğini,
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kaygısızlığını az çok yitirir. Ama, buna karşılık,
başkalarının düşüncelerinden, alışkanlıklarından ve
yargılarından geniş ölçüde bağımsız kalarak kendi
dengesini hiç de sağlam olmayan bir temel üstüne
kurmaya kalkmaz.
Özgürlük üzerine
Sürekli ve bilinçli bir şekilde kişinin iç ve dış
özgürlüğü desteklenirse, ruhsal gelişme ve mükemmellik
elde edilir.
Planlı ekonomi
Planlı bir ekonomi, sosyalizm demek değildir.
Böyle bir ekonomi, kişinin baştanbaşa köleleştirilmesiyle
birlikte yürüyebilir. Sosyalizmin gerçekleşmesi, son
derere güç bir takım toplumsal ve siyasal sorunların
çözümünü gerektirir. Siyasi ve ekonomik gücün aşırı
merkezleşmesi
karşısında,
bürokrasinin
kendini
beğenmiş, astığı astık, kestiği kestik bir güç olmasını
nasıl önleyebiliriz? Kişinin haklarını nasıl koruyabilir ve
bürokrasinin gücüne karşı demokratik bir dengeyi nasıl
sağlayabiliriz?
Pasif direniş
Bilinçli olarak savaşmamayı seçen kişi devrimci
bir kişidir. Yasalara karşı gelmeye karar vermekle
toplumun ilerlemesi uğrunda çalışmak gibi en önemli bir
ülküyü kişisel çıkarlarından üstün tutmuş oluyor
demektir. Çok güç durumlarda toplumsal ilerlemeyi
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sürdürmenin tek yolu budur. Kuvvetler dengesi,
yürürlükteki yasaların ve siyasal kurumların işlemesini
engelliyorsa, bu tutum daha çok önem kazanır. Amerikan
Anayasasını hazırlayanlar bu düşünceyle halkın
ayaklanma
hakkını
tanımışlardır.
Gandhi’nin,
Hindistan’ın özgürlüğünü kazanması için uyguladığı
yöntem, zor kullanmayan bir devrim yöntemiydi. Uluslar
üstü bir örgüte dayanarak yeryüzünde barışı
gerçekleştirmek, ancak Gandhi’nin yönetiminin geniş
ölçüde uygulanması ile sağlanabilir.
Pedagoji
Bir kutlama günü, genel olarak her şeyden önce
bir geriye bakış, özel olarak da kültür hayatının
gelişmesindeki paylarıyla ün kazanmış kişileri anıştır.
Öncülerimize gösterilen bu dostça saygı ihmal
edilmemelidir; çünkü geçmişin en iyi insanlarını anmak,
yaşayanlar arasındaki iyi niyetlilerin daha yürekli
olmalarını sağlar. Ama bunu gençliğinden beri bu devlete
bağlı ve onun geçmişiyle senli benli olan biri yapmalı, bir
Çingene gibi başıboş dolaşan ve türlü türlü
memleketlerden görgü toplayan biri değil. Öyleyse bana
düşen, yalnız yer ve zaman dışı genel ve evrensel eğitim
sorunları üstüne konuşmaktır. Bu konuda yetkili olarak
da söz alamam. Nice akıllı ve iyi niyetli kişiler, ta
eskilerden beri eğitim üstüne görüşlerini açıkça ortaya
koymuşlardır. Pedagoji alanının bir yabancısı olarak ben,
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ne
cesaretle
düşündüklerimi
söyleyebilirim?
Düşüncelerimin, kişisel görgü ve inançlarımdan başka
dayanağı yoktur. Konu gerçekten bilimsel bir sorun
olsaydı, bu durumumu düşünerek, susmam belki daha
doğru olurdu.
Pusula
Kişinin düşünce ve davranışına yön verebilecek
dış olaylar, kuşkusuz her yaşamda vardır. Ancak böyle
olaylar çoğunda etkisiz kalır. Benim yaşamımda ise
küçük bir çocukken babamın bana gösterdiği minik bir
pusulanın üzerimdeki olağanüstü etkisi kesinlikle rol
oynamıştır. Riemann’ın çalışmalarını ancak genel
bağıntılılık kuramının temel ilkelerinin çoktan açıkça
tasarlanmış olduğu bir dönemde öğrendim.
Sabır
Belirlediğiniz yolun sonuna ulaşacak kadar sabırlı
mısınız? Posta pullarının, gideceği yere varana kadar
mektuba yapışıp kalmasından ötürü çok değerli olduğu
söylenir. Posta pulu gibi olun ve başladığınız işi bitirin.
Sade yaşam
Biz dünyalıların ne garip bir durumu var! Burada
kısa bir süre için bulunuyoruz. Niçin geldiğimizi
bilmiyoruz, sezer gibi oluyoruz zaman zaman. Ama, çok
derinlere gitmeden, günlük yaşam bakımından başkaları
için var olduğumuzu biliyoruz; önce, bütün
mutluluğumuzu
gülümsemelerine
ve
rahatlarına
134

bağladığımız kimseler için, sonra da, yakından
tanımadığımız ama kaderlerine sevgiyle bağlı olduğumuz
bütün insanlar için. İç ve dış hayatımın, ölü ve diri bütün
insanların emeğine bağlı olduğunu, aldığım ve hâlâ
almakta olduğum şeyleri aynı ölçüde var gücümle
vermeğe çalışmam gerektiğini her gün durmadan
düşünüyorum. Azla yetinmek gereğini duyuyorum ve çok
kez başkalarına gereğinden fazla iş yüklediğimi düşünüp
üzülüyorum. Bana öyle geliyor ki, toplumun sınıfları
arasındaki ayrılıklar haksız ve yersizdir; bu ayrılıklar,
aslında, zorbalığa dayanmaktadır. Ayrıca şuna da
inanıyorum ki, sade ve kendi halinde bir yaşayış, beden
ve kafa bakımından herkes için daha iyidir.
Saf kapitalizm
Sermayenin özel sahipliğine dayanan bir
ekonominin ağır basan yönü iki önemli ilke ile dile
getirilebilir: Önce, üretim araçları (sermaye) özel
kişilerin elindedir ve bu araçları ellerinde tutanlar, onları
canlarının istediği yolda ve yerde kullanırlar. Sonra, iş
sözleşmesi serbesttir. Bu anlamda su katılmamış bir
kapitalist toplum yoktur elbette. Özellikle şunu
unutmamak gerekir ki, emekçiler uzun ve çetin politik
savaşlar sonunda, bazı emekçi gurupları için daha iyi bir
serbest iş sözleşmesi biçimi elde etmişlerdir. Ne var ki,
bütünü ile alınacak olursa, bugünkü ekonominin “saf
kapitalizm”den pek farklı olmadığı görülür.
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Sağduyu
Yeryüzündeki insanları, sağduyuyla ve kendi
mutluluklarını düşünerek yaşamaya yöneltmek kolay
olsaydı, insanlığın sorunlarına pek çok çözüm yolları
bulunabilirdi. Doğum kontrolü örneğini ele alalım: Bu
konuda birey kendi çıkarını gözeteceğine göre, doğum
kontrolünün uygulanması hiçbir güçlük çıkarmayacak,
nüfus artışı da bir tehlike olmaktan çıkacaktı. Ama bu
gerçekleştirilemedi. Aydınların bile, en tehlikeli
durumlarda da olsa, kendi mutlulukları için sağduyuyla
davranmalarını sağlamak kolay olmuyor. Herhangi bir
insanlık sorununun ona doğrudan doğruya saldırmakla
çözümlenebileceğine inanmıyorum. Ancak zamana
dayanan bir eğitim yolu ve ayrı ayrı pek çok çabaların
katılmasıyla insan koşullarının ağır ağır da olsa iyiye
doğru değişeceğini umuyorum.
Sanat ve bilimin birleştirici gücü
Dünyanın kişisel umutlara, dileklere ve isteklere
sahne oluşunun sona erdiği, bizlerin ona özgür varlıklar
olarak hayranlıkla, sorgulayarak, bakarak yaklaştığımız
yerde, işte orada sanat ve bilim âlemine girmiş oluruz.
Yaşanan ve görülen mantık diliyle yansıtılırsa,
yaptığımız bilimdir; aralarında bilinçli düşünceyle
ulaşılamayan, ancak sezgisel olarak anlamlı görülen
ilişkiler bulunan yollardan aktarılırsa, yaptığımız sanattır.
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İkisinin ortak yanı, kendini kişisel olanın üstünde,
isteklerin ötesindeki şeylere adayıştır.
Kanımca, uluslararası bir anlayışın ve insanlar
arasında kardeşliğin gerçekleşmesinde aydınların en
büyük yararlığı bilim ve sanat alanlarında sağlanabilir.
İnsanın kişisel, bencil ulusal amaçları aşmasına yardım
eder yaratıcılık. Bütün düşünen insanların paylaştığı
sorunlar, ülküler üzerinde durmak, giderek bütün
ulusların bilginlerinin ve sanatçılarının birleşmelerini
zorunlu kılar. Ne var ki, zaman zaman, siyasal tutkular
yüzünden hoşgörü ve bağımsız düşünme yeteneğinden
yoksun aydınlar arasında bir bölünme olması önlenemez.
Bu yüzden aydınlar, tarihten insanlığa kalan uygarlıkların
uluslararası niteliğini belirtmekten hiçbir zaman
bıkmamak, toplumsal yaşayışlarında söz ve eylem yolu
ile siyasal tutkuların kendilerini sömürmelerine hiçbir
zaman izin vermemelidirler.
…
Siyasal inançlarımız birbirinden ne denli ayrı
olursa olsun, bir temel noktada anlaştığımızı sanıyorum:
Avrupa düşünüşünün göz kamaştırıcı yapıtları karşısında
ikimiz de hayranlık duyuyoruz; üzerine en çok
titrediğimiz değerlerin yansıdığını görüyoruz bu
yapıtlarda. Böyle bir uygarlık, ancak vicdan ve öğretim
özgürlüğünün egemen olduğu bir toplumda, gerçeği
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araştırmanın her kaygıdan önce geldiği bir ortamda
gelişebilir.
Devletin çıkarı için insan özgürlüğü sınırlanmak
mı; sınırlanmak ise nereye kadar sınırlanmak sorununu
sizinle tartışacak değilim. Bununla birlikte, gerçeğin
araştırılması ve bilimsel aydınlanma konularının her
yönetimce kutsal sayılması gerektiğine, bilimsel
araştırmalar yolu ile gerçeği tam bir içtenlikle bulmağa
çalışanlara saygı göstermenin bir bütün olarak toplumun
en yüksek çıkarlarına yardım etmek olacağına
kuşkusuzca inanıyorum.
Savaş-Barış
Ben barış için mücadele etmek istiyorum. İnsan
savaş hizmetini reddetmediği sürece hiçbir şeyin
savaşları ortadan kaldırması mümkün olmayacaktır.
İnsanın inandığı bir şey, örneğin barış uğruna ölmesi,
inanmadığı, örneğin savaş gibi bir şey yüzünden acı
çekmesinden daha iyi değil mi? Ders kitaplarımız savaşı
yüceleştirmekte, dehşetlerini ise anlatmamaktadır. Bu
yöntemlerle çocuklara nefret aşılanıyor. Ben onlara barışı
öğretmek istiyorum, nefreti değil; sevgiyi öğretmek
istiyorum, savaşı değil!
Savaştan korunmak için
Hayal almayacak bir yıkım, körü körüne bir yok
oluş tehlikesine karşı insanlığın tek korunma çaresi, bu
silâhları yapma ve kullanma yetkisini uluslar üstü bir
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kuruma vermektir. Ne var ki günümüzün koşulları altında
milletlerin uluslar üstü bir kuruma böyle bir yetki
tanımaları, ancak geçmişte savaşla sonuçlanan her türlü
anlaşmazlığı çözümlemek, hak ve görevini vermeleri ile
mümkündür. Bu yetki, yasa yoluyla uluslar üstü kuruma
tanındıktan sonra, ayrı ayrı devletlerin görevi daha çok
içişleriyle sınırlı kalır; devlet de uluslararası güvenlik
bakımından hiçbir tehlike göstermeyen sorunları
çözümlemekle yetinir o zaman.
Savaşmadan rekabet edebilmek
Birçokları, Darvin’in yaşama savaşı teorisini ve
ona bağlanan ayıklanmaya dayanarak yarışmacı eğitimi
destekliyorlar. Bazıları da sözde bilimsel çalışmalarla,
ekonomik yarışma alanında tekler arasında yıkıcı bir
savaşın zorunlu olduğunu ispatlamayı denediler. Ama
doğru değildir bu görüş; çünkü insan, yaşama
savaşındaki gücünü toplum halinde yaşayan bir canlı
varlık olmasına borçludur. Bir karınca yuvasında nasıl
tek tek karıncaların bir biriyle savaşması yaşamaları için
zorunlu değilse, insan toplumda da teklerin yaşamak için
birbiriyle savaşmaları şart değildir.
Savaş karşıtlığı
Bu konu beni sürü haline gelen insan
topluluklarının en kötüsünden, hiç sevmediğim ordudan
söz açmaya götürüyor. Bir mızıkanın ardından sıra sıra
yürümekten zevk alan kimseyi adam yerine koymam.
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Onda bir beyin olmasa da olur. Yalnız murdar ilikle bu iş
pekâlâ başarılabilir, insan uygarlığının bu yüz karasını bir
an önce yok etmek gerekir. Ismarlama kahramanlık,
budalaca oldubittiler, sözde yurtseverlik palavraları
tiksindirir beni. Savaş ne kadar iğrenç, ne kadar aşağılık
geliyor bana! Böyle yürekler acısı bir işe girmektense,
dilim dilim kesilmeye razıyım. Buna rağmen, insanlara o
kadar güvenim var ki, bence bu amacı çoktan
yeryüzünden kalkmış olurdu, eğer okul ve basın yoluyla
dünyanın çıkarcı iş çevreleri ve politikacıları halkların
sağduyusunu sistemli olarak yanıltmasalardı.
Savaşın nedenleri
Savaşların insanın kendi ülkesine ya da kendi
sınıfına bir haksızlık yapıldığı inancından çıktığını
sanmıyorum. Aslında savaşın nedenlerini insan tabiatının
derinliklerinde aramak gerekir. Savaşın, ilkel insanların
doğal bir görevi olduğunu söylemekle gerçeği abartmış
olmayız. Savaşları haklı göstermek için ileri sürülen
nedenler, sadece saldırgan olmayan insanların dövüşme
itkilerini kışkırtmak içindir. Irmakların zaman zaman
yataklarından taşmaları nasıl doğaya aykırı değilse, savaş
eğilimi de insan tabiatına aykırı olmayan bir niteliktir ve
selleri önlemek için insan nasıl araya girip bir şeyler
yapıyorsa, savaşları önlemek için de öyle davranmalıdır.
Saldırganlıkları önlemenin tek yolu, uluslar üstü yasalarla
yönetilen uluslar üstü bir örgüt ortaya koymaktır. Bu
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çözüm yolu, duygulu bir insanın doğruluk anlayışı ile
bağdaşmayabilir. Sanırım, insanlar ancak uzun süren
dönemler sonucunda gelişen gelenekleri göstererek
kendileri ile ilgili yasalara uyarlar. Ne var ki, kabul
edilebilecek yasalar zamanla bir değişime uğramak
zorundadır. Örneğin, eski Yunan uygarlığında en soylu
kişiler bile köleliği doğru sayarken, biz bugün köleliğin
çok yanlış bir şey olduğuna inanıyoruz. Sanırım her çağın
insanı, kendisi için “doğru” olanı bulmaya çalışmak
zorundadır.
Savaş taraftarı değilim
Beni, bilimi savaş amaçları uğrunda kötüye
kullanan bilim adamlarının bir önderi saymakla
yanılıyorsunuz. Değil savaş amacı için, uygulamalı bilim
alanında bile hiç çalışmadım. Günümüzün savaş
anlayışını sizin gibi ben de suçluyorum. Aslında, hayatım
boyunca bir barışsever olmayı seçtim ve Gandhi’yi
çağımızın en önemli siyasal önderi saydım. Adımın atom
bombası ile iki yoldan ilintisi var. Elli yıl kadar önce
fizikte kitle ile erkenin eşitliğini bulmuştum, bu ilişki
giderek atom gücünden yararlanma olanağını yarattı.
İkincisi de, atom bombası konusundaki araştırmaların
geliştirilmesi gerektiğini Başkan Roosevelt’e bildiren bir
mektuba imza attım. Nazi yönetiminin atom bombasını
daha önce kullanma tehlikesinin söz konusu olması
yüzünden bunun gerekliliğine inanıyordum. Ben de sizin
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gibi yalnız bir insanım. Sizden çok daha yaşlı, ama belki
daha akıllı olmayan bir insan... Ortak yanımız, basının,
radyonun bize her konuda yaymağa çalıştığı şeylere karşı
köklü bir şüphecilik; üstelik bu araçlar Birleşik Amerika
Devletlerinde, eski İngiltere’de olduklarından çok daha
kötü.
Savaş ve Devlet
Ulusların boyuna savaşa hazırlanma isteği,
insanların hayatında daha başka etkiler de yaratmıştır.
Son yüzyıllarda devletin yurttaşlar üzerindeki egemenliği
gün geçtikçe pekleşmiş ve bu durum devletin akıllı
adamlar tarafından idare edildiği ülkelerde olduğu kadar,
kaba kuvvetin ağır bastığı zorbalıklarda da görülmüştür.
Yurttaşlar arasında normal, barışçı ilişkileri korumak için
kurulmuş olan devletin görevi, modern endüstride
makineleşmenin yerleşmesi ve yayılması yüzünden gün
geçtikçe ağırlaşmış, çapraşıklaşmıştır. Çağdaş devlet,
yurttaşlarını dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı
korumak için korkunç ölçüler alan bir askeri düzen
kurmak zorundadır. Devlet, ayrıca yurttaşlarını
olabilecek bir savaş için eğitmeği zorunlu görmektedir;
bu eğiti ise yalnız gençlerin düşünce ve duygularını
bozmakla kalmamakta, ne yazık ki yetişkinler üzerinde
de kötü etkiler bırakmaktadır. Hiçbir ülke bu bozulmayı
önleyemez. Saldırı emelleri beslemeyen ülkelerin
yurttaşlarını bile etkiler bu durum. Böylece yeni bir
142

putperestlik kurulmuş; devlet, güçlü etkisinden yalnız
pek az kimsenin kurtulabildiği modern bir put
oluvermiştir.
Savaş zorunlu değil
Birçokları Darwin’in yaşama savaşı teorisini ve
ona bağlanan ayıklanmaya dayanarak yarışmacı eğitimi
destekliyorlar. Bazıları da sözde bilimsel çalışmalarla,
ekonomik yarışma alanında tekler arasında yıkıcı bir
savaşın zorunlu olduğunu ispatlamayı denediler. Ama
doğru değildir bu görüş; çünkü insan yaşama savaşındaki
gücünü toplum halinde yaşayan bir canlı varlık olmasına
borçludur. Bir karınca yuvasında nasıl tek tek
karıncaların birbiriyle savaşması, yaşamaları için zorunlu
değilse, insan toplumunda da teklerin yaşamak için
birbiriyle savaşmaları şart değildir. Yaşamanın amacı
kaba anlamıyla başarı olduğu inancını gençlere
aşılatmaktan sakınmalıyız. Çünkü başarı kazanan bir
insan başkalarından büyük pay alır ve bu pay çok kez
onlara gördüğü hizmetin karşılığını kat kat aşar. Bir
insanın değeri verdiğiyle ölçülür, alabileceğiyle değil.
Sıradan hayat
Tehlikeli, yoksul bir çağda yaşadığımızdan
yakınmakta mıyız? Sanmam. İnsan, bütün öbür canlılar
gibi yaradılıştan gevşektir. Onu uyaran, dürtükleyen
olmazsa, hemen hiç düşünmez, törelerine ve
alışkanlıklarına uyarak bir otomat gibi yaşar. Genç
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değilim; çocukluk, gençlik aşamalarını geçirdim ve ben
de delikanlının yalnız kendi hayatının ıvır zıvırlarını
düşündüğü, arkadaşları gibi konuşup, tıpkı onlar gibi
davrandığı çağları yaşadım. Bu yapmacık maskenin
altında neler saklandığını pek fark edemez insan, çünkü
alışkanlığın, biçimselliğin etkisiyle insanın gerçek kişiliği
pamuğa sarılmış gibidir.
Silahsızlanma
Gelişmiş insanlığın kaderi, ahlâki değerlere her
zamankinden daha bağlıdır. İnsanlar silahlanmayı
sınırlayarak ve savaş yöntemlerine kısıtlayıcı kurallar
koyarak tehlikeyi azaltmaya çalışıyorlar. Fakat savaş,
oyuncuların kurallara sıkı sıkıya bağlı kaldıkları bir salon
oyunu değildir. Yaşam ve ölüm söz konusu olduğunda,
kurallar ve mecburiyetler bir kenara itilir. Burada işe
yarayacak tek şey bütün savaşların tamamıyla
reddedilmesidir. Silahsızlanma üzerine anlaşmalar
yapılmalıdır. Sadece anlaşma yapmak da hiçbir güvenlik
getirmez. Zorunlu hakemlik, bir yargı organı tarafından
desteklenmeli ve katılan ülkeler tarafından garanti
verilmelidir. Sağlıksız milliyetçiliğin kaynağı olan
zorunlu askerlik hizmetine karşı savaşılmalıdır ve en
önemlisi de kendini bu konuya adamış muhalifler
uluslararası düzeyde korunmalıdır.
Kısa sürede sistemli silahsızlanma, sadece
hükümetlerden bağımsız bir hakemler birliğine dayalı
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olarak bütün milletlerin her bir milletin güvenliğini
garanti ederek bir araya gelmesiyle mümkündür. Bütün
ülkelerin hakemler kurulunun yalnız kararlarını kabul
etmekle değil, onları yürütmeye koymakta da koşulsuz
sorumluluğu gerekir.
Dünya Hükümeti’nin zulmünden korkuyor
muyum? Tabii ki korkuyorum. Fakat savaşların
olmasından daha fazla korkuyorum. Rusya böyle bir
hükümete katılmazsa, katılması için her zaman açık kapı
bırakılmalıdır.
Sivil savunma ve barışseverlik
Dindar, barışsever dedikleri insanlardan değilim.
Üstelik kılını bile kıpırdatmadan kesilip biçilmektense
savaşmayı daha doğru buluyorum. Hitler Almanya’sında
da tutulacak tek yol buydu. Tek yanlı bir silahsızlanmayı
da savunmuyorum. Benim önerdiğim yol, uluslar üstü bir
denetlemeye dayanan silahlı bir barış düşüncesidir. Ama
şunu da söyleyeyim ki, Amerika’nın bugünkü tutumu,
barış için Rusya’nın tutumundan çok daha tehlikeli.
Bugün savaş Kore’de sürüp gidiyor, Alaska’da değil...
Rusya’nın
karşı
karşıya
olduğu
tehlike,
Amerika’nınkinden çok daha büyük; herkes de biliyor
bunu. Amerikalıların büyük bir tehlike içinde olduğu
masalını nasıl yuttuklarını anlamak güç geliyor bana.
Sanırım siyasal yaşantılarının azlığından geliyor bu.
Hükümetin politikası açıkça önleyici bir savaşa
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yönelmişken,
bakıyorsunuz
saldıranın
Sovyetler
Birliğiymiş gibi gösterilmesinde düzenli bir çaba
harcanıyor. İstediğiniz yazıyı yazmağı düşünmüyorum.
Günümüzün zehirlenmiş havası içinde insanların
sağduyusuna seslenmek boşuna olur bence; insanlar neye
lâyıksa onu elde ederler sonunda.
Siyasetçiler ve ruhban sınıfı
İnsan ırkının yaptığı ve düşündüğü her şey, derin
ihtiyaçların tatmin edilmesi ve acının azaltılmasıyla
ilgilidir. Eğer bir insan ruhani hareketleri ve onların
gelişimlerini anlamak istiyorsa, bunu sürekli olarak
aklında tutmalıdır. Özlem, kendini bize nasıl gizemli bir
şekilde sunarsa sunsun, duyguyla birlikte, insanın bütün
çabalarının ve yaratılışının arkasındaki itici güçtür. İlkel
insanda dini kavramları çağrıştıran şey, bütün korkuların
en büyükleriydi: açlık, vahşi hayvanlar, hastalık, ölüm.
Varlığın bu aşamasından beri, sıradan bağlantıların
anlaşılması oldukça az ilerleme göstermiştir. İnsan aklı,
az çok kendisine benzeyen, yani isteklerinin ve
eylemlerinin bu korkunç olaylara dayandığı, yanıltıcı
varlıklar yaratır. Böylece kişi, nesilden nesile aktarılan
geleneklere göre, bu varlıkların kızgınlıklarını
yatıştırmak veya onların bir ölümlüyü affetmesini
sağlamak amacıyla bir takım eylemleri yerine getirerek
veya o varlıklara kurban sunarak, lütuflarının devamını
korumaya çalışır. Bu bağlamda, bir korku dininden
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bahsediyorum. Bu, yaratılmış olmasa bile, insanlar ve
onların korktukları varlıklar arasında aracı rolü üstlenen,
özel bir ruhban sınıfının oluşumuyla dengelenmiş, önemli
bir rütbedir ve bu temelde bir baskı oluşturur. Çoğu
durumda, konumu diğer faktörlere dayanan bir lider, bir
yönetici veya imtiyazlı bir sınıf, diğer insanları daha da
güvenceye almak için kendi laik otoritesini ruhani
işlevlerle birleştirir; ya da siyasetçiler ve ruhban sınıfı,
kendi çıkarları doğrultusunda bir ortaklık gerçekleştirir.
Sovyet bilginlerine cevap
Rus meslektaşlarımdan dördü, New Times’de
yayınlanan bir açık mektupla bana iyi dilekli bir saldırıda
bulundular. Zahmet etmişler. Görüşlerini temiz yürekle
ve yalansız dolansız belirtmeleri de ayrıca hoşuma gitti.
İnsan işlerinde anlayışlı bir yol tutmak, ancak
karşısındakinin düşüncelerini, nedenlerini ve kaygılarını
açık seçik anlamaya çalışmakla olur. Ancak o zaman
insan dünyayı gözleriyle görebilir. Bütün iyi niyetli
kişiler, ellerinden geldiğince karşılıklı olarak böyle bir
anlayışın gelişmesine yardımcı olmalıdırlar. Ben bu
anlayış içinde, Rus meslektaşlarımdan ve başka
okuyucularımdan, onların mektubuna karşılık, aşağıdaki
cevabı kabul etmelerini isteyeceğim. Bu cevap, gerçeği
ya da tutulacak doğru yolu bildiği hayaline
kapılmaksızın, elverişli bir çözüm yolu bulmak için
büyük bir kaygıyla çalışan bir insanın cevabıdır. Aşağıda
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görüşlerimi biraz katıca belirtiyorsam, bunu sadece açık
olmak ve kolay anlaşılmak için yapıyorum. Mektubunuz,
genellikle sosyalist olmayan ülkelere, özellikle Amerika
Birleşik Devletleri’ne yöneltilmiş bir saldırı gibi
sunulmasına rağmen, saldırı hattınızın arkasında, bir
savunma tutumu ve düşüncesi bulunduğunu sanıyorum.
Buysa, sınırsız bir kendi kabuğuna çekilme eğiliminden
başka bir şey değildir. Rusya’nın son otuz yıl içinde
yabancı devletler yüzünden çektikleri, sivil halkı kütle
halinde öldürme niyetiyle girişilen Alman istilâları, iç
savaş sırasındaki yabancı müdahaleleri, Batı basınında
açılan sistemli kara çalma kampanya ve Rusya’yı
yenmek için bir âlet olarak ileri sürülen Hitler’in
desteklenmesi göz önünde bulundurulursa, bu kabuğuna
çekilme eğilimini anlamak güç değildir. Bu eğilim ne
kadar anlayışla karşılanacak bir şey olursa olsun, Rusya
için de, öbür milletler için de az belâlı değildir. İlerde
daha fazlasını da söyleyeceğim.
Saldırınızın başlıca hedefi, benim bir dünya
devleti kurulmasını desteklememdir. Yalnız, sosyalizmle
kapitalizm arasındaki ayrılık konusunda birkaç söz
söyledikten sonra bu önemli sorunu tartışmak istiyorum;
çünkü bu aykırılık karşısındaki tutumunuz, uluslararası
sorunlar
üstündeki
görüşlerinizde
ağır
basar
görünmektedir. Toplumsal sorunlar, nesnel olarak ele
alınacak olursa şu durum görülür: Teknik ilerleme,
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ekonomik
mekanizmayı
gittikçe
artan
bir
merkeziyetçiliğe ulaştırmıştır. Geniş ölçüde sanayileşmiş
bütün ülkelerde, ekonomik gücün oldukça küçük sayıda
insanların elinde toplanmış olması, aynı zamanda bu
ilerlemeden doğmaktadır. Kapitalist ülkelerde, bu
insanlar hareketlerinin hesabını kamuya vermek zorunda
değildirler. Sosyalist ülkelerdeyse böyle bir zorunluluk
vardır. Çünkü oralarda bu gibiler, siyasal gücü
kullananlar gibi halka hizmetle görevli kişilerdir.
Ülkenin yönetimi, hiç değilse bir dereceye kadar,
elverişli bir düzeyde ise, sosyalist bir ekonominin kendi
sakıncalarını belirli bir biçimde giderek azaltan yararlı
yönleri
bulunduğu
yolundaki
görüşünüzü
paylaşmaktayım. Hiç şüphe yok ki, bütün milletlerin (bu
türlü milletler var olduğu ölçüde) son derece büyük
güçlüklere, rağmen, ilk olarak plânlı bir ekonomiyi güçlü
bir çabayla uygulama alanına çıkarmış olmasından dolayı
Rusya’yı takdir edecekleri gün gelecektir. Gene
sanıyorum ki kapitalizm, ya da isterseniz serbest teşebbüs
sistemi diyelim, işsizliğe engel olamayacak, teknik
ilerleme arttıkça işsizlik de süreğen bir şekilde artacak ve
kapitalizm gene üretim ile halkın satın alma gücü
arasında sağlam bir denge kuramayacaktır. Öte yandan,
bütün toplumsal ve siyasal kötülüklerden kapitalizmi
sorumlu tutmak ve sosyalizmin kurulması ile bunların
insanlar arasından tamamıyla silineceğini sanmak gibi bir
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yanılgıya düşmemeliyiz. Böyle bir inancın tehlikesi önce
şuradadır: Bir çeşit kilise yöntemi haline gelerek bütün
müminlerde bağnaz bir hoşgörüsüzlük doğurur. Bu da
kendinden olmayanları hain, aşağılık ve kötü insanlar
olarak görmesine yol açar. Bir kere bu noktaya varıldı mı
imansızların eylem ve inançlarını anlamaya da imkân
kalmaz. Böylesi katı inançların insanlığa ne kadar yersiz
acılar çektirdiğini, eminim ki, tarihten biliyorsunuzdur.
Her hükümet, özü bakımından bir kötülük taşır
kendinde. Yani soysuzlaşarak zorbalığa kaymaya
elverişlidir. Bununla beraber, sayıları çok az olan
anarşistler bir yana, her birimiz uygar bir toplumun
hükümetsiz var olamayacağını da biliriz. Sağlam bir
toplumda, halk sistemi ile hükümet arasında, hükümetin
soysuzlaşarak zorbalığa kaymasına engel olan bir çeşit
dinamik bir denge vardır. Bu çeşit bir soysuzlaşma
tehlikesi, hükümetin yalnız silâhlı kuvvetler üzerinde
değil, bütün eğitim, haberleşme ve hatta her yurttaşın
ekonomik varlığı üzerinde yetkili bulunduğu bir ülkede
daha büyüktür elbette.
Bunu sadece şunun için söylüyorum: Sosyalizm,
bütün toplumsal sorunların çözüm yolu olarak
düşünülemez. Belki böyle bir çözüme olanak hazırlayan
bir ortam olarak düşünülebilir. Genel tutumunuz içinde
beni en çok şaşırtan nokta mektubunuzdaki şu havadır:
150

Ekonomik alanda anarşinin aşırı düşmanı
olduğunuz halde, uluslararası politika alanında sınırsız
bir bağımsızlık istemekle anarşinin candan avukatlığını
yapar görünmektesiniz. Devletlerin egemenliğini
sınırlama teklifi, size doğal bir hakkın çiğnenmesi gibi
gelmekte ve kınanmaktadır. Üstelik egemenliği sınırlama
düşüncesinin
arkasında,
A.B.D.’nin
savaşa
başvurmaksızın dünyanın geri kalan kısmını ekonomik
bakımdan ele geçirerek sömürme niyetinin saklı
bulunduğunu ispatlamağa çalışıyorsunuz. Bu devletin son
savaştan beri kendi başına giriştiği hareketleri kendinize
göre
eleştirerek
bu
suçlamanızı
doğrulamaya
uğraşıyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu
A.B.D.’nin dolayısıyla Amerikan kapitalistlerinin
oynattığı basit bir kukla olarak göstermeye
çabalıyorsunuz. Bu türlü kanıtlar, benim üzerimde bir
çeşit masal etkisi bırakmaktadır. Çünkü inandırıcı
değildirler. Ama iki memleketin aydınları arasındaki
derin özgeliği (alienation) açıkça belirtmektedirler. Bu
özgelik, karşılıklı olarak yapmacık ve üzücü bir şekilde
birbirinden uzak durmanın bir sonucudur. Düşünce
alışverişine yer verilmiş ve bu alışveriş geliştirilmiş
olsaydı, belki herkesten çok aydınlar, iki memleket
arasında, ortak sorunlar konusunda bir anlayış havası
yaratmaya yardım edebilirlerdi. Böyle bir hava, siyasal iş
birliğinin verimli bir yönde gelişmesi için önceden
151

gereklidir. Mademki şimdilik açık mektupla konuşmak
gibi şu can sıkıcı yola başvuruyoruz, ben de kanıtlarınıza
karşı tepkilerimi kısaca yazıvereyim.
Ekonomik oligarşinin, kamusal hayatımızın bütün
dallarında çok güçlü bir etkisi olmadığını hiç kimse
yalanlamayı düşünemez. Bu etki gene de fazla
abartılmamalıdır. Frankün Delano Roosevelt, çok güçlü
grupların umutsuzca karşı koymalarına rağmen üç defa
başkan seçildi. Hem de bu, büyük çapta kararların
alınması gereken bir zamanda oldu.
Amerikan hükümetinin savaş sonundan beri
güttüğü politikaya gelince, onu doğrulamaya ya da
açıklamaya kendimi ne istekli, ne de yetkili görüyorum.
Amerikan hükümetinin atom silâhları konusunda ileri
sürdüğü önerilerin hiç değilse uluslar üstü bir güvenlik
örgütü yaratmak çabası olmadığı da ileri sürülemez. Bu
öneriler kabule değer olmasa bile, hiç değilse uluslararası
güvenlik sorunlarına gerçek bir çözüm yolu bulmak için
yapılacak görüşmelere bir temel ödevi görebilirdi.
Aslında Sovyet hükümetinin kısmen olumsuz, kısmen
savsaklayıcı tutumudur ki, Amerika’nın iyi niyetli
insanlarının, istedikleri halde savaş kışkırtıcılarına karşı
koymak için politik etkilerini kullanmalarını oldukça
güçleştirmiştir. A.B.D.’nin, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nu etkilenmesine gelince, bana kalırsa bu sadece
A.B.D.’nin ekonomik ve askerî gücünden ileri
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gelmemekte, aynı zamanda hem A.B.D.’nin, hem de
Birleşmiş Milletler’in güvenlik sorununa gerçek bir
çözüm yolu bulmak çabasından ileri gelmektedir.
Veto hakkı konusundaki tartışmaya gelince, öyle
sanıyorum ki, onu ortadan kaldırmak, ya da etkisiz hale
getirmek için girişilen çabaların başlıca nedenini,
A.B.D.’nin arka düşüncelerinden çok, veto hakkının
kötüye kullanılmış olmasında aramalıdır.
Şimdi müsaadenizle, Amerikan politikasının
başka milletleri ekonomik bakımdan ele geçirmeye ve
onları sömürmeye çalıştığı yolundaki düşüncenize
geliyorum. Amaç ve niyetler üstünde kesin bir şey
söylemek sağlam bir yol değildir. Bu konudaki göze
görünür etkenleri yakından inceleyelim. A.B.D, yeteri
kadar üretim araçlarına, bütün önemli endüstri ve besin
maddelerine sahip bulunmaktadır. Bütün önemli ham
maddelere de sahiptir. Ama serbest teşebbüs inancı
yüzünden, halkın satın alma gücü ile ülkenin üretim
gücünü dengede tutmayı başaramıyor. Bu yüzden
işsizliğin korkunç derecede artması gibi sürekli bir
tehlike vardır. Bu yüzden A.B.D, dış ticaretini önemli
derecede arttırmak zorundadır. Bunsuz, üretim düzeninin
tümünden sürekli ve verimli olarak faydalanamaz. Eğer
ihracat hemen hemen aynı değerde ithalâtla dengeli bir
şekilde karşılanmış olsaydı, bu koşullar gene de zararlı
sonuçlar doğurmazdı. Yabancı milletlerin sömürülmesi,
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ancak ithalâtın emek değeri, ihracatınkini büyük ölçüde
aştığı zaman mümkün olabilirdi. Her ithal edilen mal,
üretim makinesinin bir kısmını işsizliğe mahkûm edeceği
halde, gene de ithalâtı kısmamak için bütün çabalar
esirgenmemektedir.
Bunun içindir ki, yabancı ülkeler A.B.D’nin ihraç
mallarını ödeyecek durumda değildirler. Çünkü bu
ödeme, ancak ilerde A.B.D’nin fazla ithalât yapması ile
gerçekten ödenebilir. Dünyadaki altının büyük bir
kısmının niçin A.B.D’ye
geldiğini
bu olay
açıklamaktadır. Bu altın, bir bakıma ancak yabancı
malların satın alınması için kullanılabilir ki, biraz önce
anlattığım nedenlerden ötürü buna imkân yoktur.
Hırsızlara karşı özenle korunmakta olan bu altın, akıllı
bir yönetimin ve ekonomi biliminin bir anıtı olarak
hazinede yatmaktadır! Dünyanın A.B.D. tarafından
sömürüldüğünü ciddiye almak, açıkladığım nedenlerden
dolayı benim için zordur.
Açıkladığım durumun gene de ciddî politik bir
yönü vardır. A.B.D, gösterdiğim nedenlerle, üretiminin
bir kısmını yabancı ülkelere göndermek zorundadır. Bu
ihracat, A.B.D’ nin bu ülkelere verdiği ödünç paralarla
karşılanmaktadır. Doğrusu, bu borçların ilerde nasıl
ödeneceğini kavramak güçtür. O halde bu ödünçler, her
istenileni elde etmek için, kuvvet politikasının
buyruğunda bir silâh gibi kullanılabilen bağışlar olarak
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düşünülebilir. Bugünkü koşulları ve insanoğlunun genel
özeliklerini göz önünde bulundurarak bunun gerçek bir
tehlike olduğunu açıkça kabul etmekteyim...
Her çeşit buluşlarımızdan ve her çeşit maddeden
bir silâh yapma ve dolayısıyla insanlık için bir tehlike
yaratma eğiliminde olan uluslararası bir durumla karşı
karşıya bulunduğumuz doğru değil midir? Bu soru bizi
en önemli konuya getirmektedir. Bunun yanında ötekiler
çocuk oyuncağı kalır. Hepimiz biliyoruz ki, kuvvet
politikası, er geç, savaşa varır. Savaş ise, bugünkü
koşullar altında, tarihte şimdiye kadar görülmemiş bir
ölçüde insanların ve dünya nimetlerinin toptan yok
olması demektir.
Tutkularımız ve soydan geçme alışkanlıklarımız
yüzünden birbirimizi, korunmaya değer hiç bir şey
bırakmamacasına yok etmeğe mahkûm olduğumuz,
gerçekten sakınılmaz bir şey midir? Karşılıklı
mektuplarla tartıştığımız bütün aykırılıklar ve çekişmeler,
içinde bulunduğumuz tehlikeye kıyasla önemsiz şeyler
değil mi? Bütün milletleri aynı ölçüde tehdit eden bu
tehlikeyi ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmak
zorunda değil miyiz?
Eğer sınırsız bir millî egemenlik anlayışına ve
uygulamasına takılır kalırsak, bu demektir ki, her ülke,
amaçlarına ulaşmak için savaşçı araçlar kullanmak
hakkını kendinde görecektir. Bugünkü koşullar altında
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her millet, buna ulaşmak için hazırlanmak zorundadır. Bu
demektir ki, her millet, ötekinden daha üstün olmak için
bütün gücünü kullanacaktır. Bu korkunç yıkım üstümüze
gelmeden, bu amaç, bütün kamusal hayatımızda ağır
basacak ve gençliğimizi zehirleyecektir. Bir parça
sağduyumuz ve insanlık duygumuz kaldığı sürece buna
göz yummamalıyız.
Dünya devletini desteklerken benim kafamda yer
alan tek düşünce budur. Ama başkaları, aynı amaçla
çalışırken kafalarından neler geçebileceğini göz önünde
bulunduramam. Ben bir dünya devletini savunuyorum.
Çünkü insanoğlunun şimdiye dek içine düşmüş olduğu
bu korkunç tehlikeyi ortadan kaldırmanın bundan başka
yolu olmadığına inanıyorum. Yok olmaktan kurtulmak
amacı, bütün ötekilerden önce gelmelidir.
Bu mektubun tam bir ciddilik ve dürüstlükle
yazılmış olduğuna inanacağınızdan eminim. Umarım ki
onu aynı anlayışla karşılarsınız.
Sömürgecilik
Bugün insanlığın durumunu göz önüne getirince,
hiçbir şey beni son siyasal gelişmeler karşısında insan
belleğinin yetersizliği kadar şaşırtmıyor. Dün Nürnberg
duruşmaları, bugün elbirliği ile Almanya’yı yeniden
silâhlandırma çabaları. Bunun nedenlerini kendi kendime
açıklama yollarım araştırırken, son yurdum olan
Amerika’nın kendi çıkarı için eski Avrupa’nın
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sömürgeciliğinden daha gizli yeni bir sömürgecilik türü
yarattığı düşüncesinden kendimi kurtaramıyorum.
Amerika, bir takım dış ülkelerde yatırımlar yaparak o
ülkeler üzerinde bir baskı kuruyor. O ülkelerin sıkı sıkıya
Amerika’ya bağlanmalarını sağlıyor. Bu tutuma karşı
olan herkes de Birleşik Amerika Devletleri’nin düşmanı
sayılıyor. Avrupa’nın, İngiltere’nin bugünkü siyasal
tutumlarını bu genel çerçeve içinde anlamaya
çalışıyorum. Bu tutumu önceden tasarlanmış bir davranış
olmaktan çok, nesnel koşulların doğal sonuçları olarak
yorumlamak için kendimi zorluyorum.
Suçlu biziz!
Nesnel olarak özgür irade yok ki. Yaptıkları nasıl
tanımlanırsa tanımlansın, başkaları için tehlike oluşturan
insanlardan
kendimizi
korumamız
gerektiği
düşüncesindeyim. Bu durumda sorumluluk ölçütüne ne
gerek var ki? İnsanların ahlâki tutumlarındaki korkunç
yıkımın öncelikle yaşamımızın mekanikleşmesi ve
kişilikten yoksun duruma gelmesiyle ilgili olduğu
kanısındayım. Bilimsel-teknik alandaki ilerlemenin yıkıcı
bir yan urunu: Nostra culpa! (Suçlu biziz!) Bu uğursuz
kusurun üstesinden gelmenin yolunu bilmiyorum. İnsan,
üzerinde durduğu gezegenden daha hızlı soğumakta.
Sürekli çalışmak
Söz konusu yaşayan insanlar olunca iş değişiyor.
Burada yalnız doğruyu bilmek yetmiyor; tersine, bu
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bilgiyi yitirmemek için durmadan yenilemek gerekiyor.
Bu bilgi, çölde her an kumlar altında kalabilecek bir
mermer heykele benziyor. Onun hizmetindeki işçiler
durmadan çalışmalılar ki, heykel hep gün ışığında
kalabilsin.
Şöhretten kaçış
Eskiden, ağzımdan çıkan her sözün yakalanıp
kâğıda dökülebileceği aklıma bile gelmezdi. Gelseydi
sümüklüböcek kabuğunda iyice siner kalırdım.
…
Doğrusu bu ün giderek sabrımı taşırıyor; aslında
tümüyle sıradan bir olgu. Kişinin ne olduğuyla,
başkalarının onun hakkındaki kanıları ya da en azından
söyledikleri arasındaki orantısızlık fazlasıyla büyük.
Ancak buna espriyle bakmak gerek...
Teknoloji köleliği
Ama üzücü deneyler bize öğretti ki, akıllı
düşünce, sosyal hayatımızın sorunlarını çözmeye
yetmiyor. Derine, öze giden araştırmalar, bilimsel çabalar
insanlık için trajik sonuçlar doğurmuştur kimi zaman.
Çünkü, buluşlarıyla bilim bir yandan insanı ağır ve
yorucu çabalamadan kurtarmış ve ona daha rahat, daha
varlıklı bir hayat sağlamışsa da, öte yandan hayatına
büyük bir kuşku sokmuş, onu tekniğin kölesi yapmıştır.
Üstelik de işin en kötü yönü, insanlığı yığın halinde yok
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edebilecek araçlar yaratmıştır. Gerçekten tüyler ürpertici
bir trajedidir bu.
Teknolojinin tehlikesi
Teknolojiye gelince, o da mesafeleri kısaltmış ve
son derece etkin bir takım yeni yıkma araçları
yaratmıştır. Bu araçlar, davranışlarında alabildiğine
serbest olmak isteyen devletlerin elinde, insanlığın
hayatını ve güvenliğini tehlikeye koyabilmektedir. Bu
durum, bütün dünya için bir tek yürütme ve yargı gücünü
gerekli kılar. Ne var ki, milli gelenekler, böylesi bir
merkezi
gücün
kurulmasına
umutsuzca
karşı
koymaktadırlar. Burada da, kendimizi yine bir savaşın,
sonucu hepimizin kaderini belirleyecek bir savaşın
ortasında bulunuyoruz.
Ulaştırma araçları, basılı sözü çoğaltma yolları ve
radyo, modern silâhlarla birleşince bedenle ruhu, merkezi
bir gücün buyruğu altına koymaya yüz tutmaktadırlar ki,
bu da insanlık için üçüncü bir tehlike doğurmaktadır.
Çağımızın zorbalıkları ve onların yıkıcı etkileri, bu
ilerlemeyi insanın yararına kullanmakta, ne denli geri
kaldığımızı açıkça göstermektedir. Burada da durum ve
koşullar, uluslararası bir çözüm yolu ve bu çözüm için
de, henüz yoksun bulunduğumuz psikolojik bir temel
gerektirmektedir.
…
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Ama daha da feci bir gerçek şudur: İnsanlık, bilim
ve teknoloji alanında üstün başarılar kazanan birçok
bilginler yetiştirdiği halde, bizi yıpratan çeşitli politik
kavgalara ve ekonomik gerginliklere uygun çözüm
yolları bulamadık. Herhalde, bireyler ve uluslar arasında
beliren ekonomik çıkar çatışmaları dünyanın bugünkü
tehlikeli gergin durumu doğurmuştur. İnsan ulusların
barış içinde yaşamasını sağlayacak politik ve ekonomik
düzeni daha kuramamış, savaş olanaklarını ortadan
kaldıracak ve yığınla insanı yok edebilecek öldürücü
araçların kullanılmasını büsbütün yasak edecek bir
yöntemi daha yaratamamıştır.
Teknoloji ve savaş
Ne var ki savaş eğitimi bir hayaldir. Bu son
yılların teknolojik gelişmeleri, yepyeni bir askeri durum
yaratmıştır. Birkaç saniyede yığınla insanı yok
edebilecek, kocaman ülkeleri yerle bir edecek korkunç
silâhlar icat edilmiştir. Ama bilim, bu silâhlara karşı
korunma çarelerini daha bulamadığı için, devlet
yurttaşlarının
güvenini
sağlamak
için
tedbir
alamamaktadır.
Teşekkür
Bern Doğayı Araştırma Derneği’nin bu nazik
anımsayışının beni ne kadar sevindirdiğini bilemezsiniz.
Bu, adeta çok gerilerde kalmış gençlik günlerinden bir
mesaj gibiydi. Zihnimde o zevkli ve ilginç aksamlar,
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özellikle de iç hastalılar uzman Profesör Sahli’nin
konuşmalarda belirtmeyi alışkanlık edindiği çoğu kez
şaşırtıcı görüşleri canlandı. Belgeyi hemen çerçevelettik
ve bu tür takdirnamelerden yalnızca onu Bern dönemim
ve oradaki dostlardan bir anı olarak çalışma odama astım.
Sizden, derneğe içten teşekkürlerimi iletmenizi ve onlara,
bana gösterdikleri yakınlığa büyük değer verdiğimi
söylemenizi rica ediyorum.
Toplumsal bilincin budanması
Üretim; faydayı değil, kazancı gözeterek
yapılmaktadır. Çalışma gücü ve isteği olanların her
zaman iş bulacaklarını önceden kestirmek kimsenin
elinde değildir. Bugün bile bir işsizler ordusu ile karşı
karşıyayız. Emekçi, sürekli olarak işini yitirme korkusu
içindedir; işsizler ve az ücret alan emekçiler, büyük
tüketici olmadıklarından, tüketim maddelerinin üretimi
sınırlanmakta ve bu yüzden büyük sakıncalar
doğmaktadır. Teknik ilerleme herkesin çalışma yükünü
azaltacağına, işsiz sayısının artmasına yol açmıştır.
Kazanç dürtüsü ile kapitalistler arasındaki yarışma,
sermaye birikimi ve kullanımındaki kararsızlıktan
sorumludur.
Gittikçe
tehlikeli
olan
ekonomik
çöküntülerin kaynağı işte bu kararsızlıktır. Sınır nedir
bilmeyen bu yarışma, büyük ölçüde emek kaybına yol
açmakta ve yukarıda değindiğim gibi, insanların
toplumsal bilincini budamaktadır. İnsanların böylesine
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budanıp yıpratılması, bence, kapitalizmin getirdiği
kötülüklerin en büyüğüdür. Bütün eğitim sistemimiz bu
kötülüğün acısını çekiyor. Aşırı bir yarışma tutumu
aşılanan öğrenci, ilerideki mesleğine hazırlık olarak,
kazanma başarısına tapınacak biçimde yetiştirilmektedir.
Bu büyük kötülükleri ortadan kaldırmanın bir tek
yolu var bence: O da, toplumsal amaçlara yönelmiş bir
eğitim sistemini içine alan bir ekonomi düzeni kurmaktır.
Böyle bir ekonomi düzeninde üretim araçları toplumun
malı olacak ve plânlı bir biçimde kullanılacaktır. Üretimi,
toplumun ihtiyaçlarına göre ayarlayan plânlı bir ekonomi,
yapılması gerekli işleri bütün çalışabilenler arasında
dağıtacak ve her erkeğe, kadın ve çocuğa geçim
güvenliği sağlayacaktır. Kişinin eğitimi, doğuştan
getirdiği yetilerin gelişmesini kolaylaştırmalı ve onda,
bugünkü toplumda olduğu gibi güç ve başarının
yüceltilmesi yerine, benzerlerine karşı bir sorumluluk
duygusu yaratmalıdır.
Toplumsal önyargılar
Eski Yunanlıların da köleleri vardı. Bunlar zenci
değil, savaşta esir edilen beyaz insanlardı. O zamanlar,
ırk ayrımı diye bir şey söz konusu olamazdı. Bununla
beraber, Yunan filozoflarının en büyüklerinden biri olan
Aristoteles, kölelerin aşağı yaratıklar olduğunu, haklı
olarak boyunduruk altına alınıp özgürlüklerinden yoksun
bırakıldıklarını söylüyor. Onun da geleneksel ön yargılar
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ağına düştüğü, olağanüstü zekâsına rağmen, bu ağdan
kurtulamadığı açıkça meydandadır.
Olup bitenlere karşı tutumumuz, büyük ölçüde,
daha çocukken çevremizden, bilinçsiz olarak, kaptığımız
düşünceler ve duygularla koşullanmıştır. Başka deyimle,
soydan geçen yetiler ve özellikler yanında bizi biz yapan
gelenektir. Bilinçli düşüncemizin, davranışımız ve
inançlarımız üzerindeki etkisinin, geleneğin güçlü etkisi
yanında, ne denli güçsüz olduğunu binde bir fark ederiz.
Toplumsal sınıfların ayırımı
Ekonomik ve toplumsal sorunları enikonu
bilmeyen bir kimsenin sosyalizm üstüne bir takım
düşünceler ileri sürmesi uygun düşer mi? Birçok
bakımlardan düşer bence. Önce, sorunu bilimsel bilgi
açısından alalım ele. Astronomiyle -söz gelimi- ekonomi
bilimi arasında öz bakımından bilimsel yöntem ayrılıkları
yokmuş gibi gelebilir insana. Denebilir ki, her iki alanda
da bilginler belli bir gurup olayı yöneten ve genel olarak,
kabule değer bir takım yasalar bulmaya çalışırlar;
amaçları olaylar arasındaki ilişkileri elden geldiğince
anlaşılır hâle getirmektir. Oysa gerçekte, bu bilimler
arasında yöntem ayrılıkları vardır. Gözlenen ekonomik
olayların ayrı ayrı değerlendirilmesinin güç ve sayısız
etkenlere bağlı olması, ekonomi alanında genel yasalar
bulmayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca, sözde uygar insanlık
tarihinin ta başlangıcından bugüne kadar birikmiş olan
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deneyler (bilindiği gibi) hiç de ekonomik olmayan bir
takım nedenlerle, geniş ölçüde, etkilenmiş ve
sınırlanmıştır. Örneğin, tarihte büyük devletlerin çoğu
varlıklarını fetihlere borçludurlar. Fetih yapan milletler,
gerek yasalarla, gerek ekonomik yollardan, ele
geçirdikleri memleketin ayrıcalıklı sınıfı durumuna
gelmişlerdir. Toprağı tekellerine geçirmişler ve kendi
aralarından seçilme bir rahipler sınıfı kurmuşlardır.
Eğitimi denetleyen rahipler, toplumdaki sınıf ayrılığını
sürekli bir kurum haline getirmiş ve bir değerler düzeni
yaratmışlardır. Halk da, büyük ölçüde bilinçsiz olarak
toplumsal davranışını bu düzene uydurmuştur.
Toplumsal sorumluluk duygusu
Gerçekten eğitim görmüş bir insan yetiştirmek
için gerekli olan başka bir şey daha var; o da, insanın
öbür insanlar karşısında her zaman duyması gereken bir
toplumsal
sorumluluk
duygusudur.
Kişiliğin
geliştirilmesi, öğrenciye sadece “komşunu kendin gibi
sev” yollu sofuca kalıplar öğretmekle sağlanamaz. Hiç
yanlış yapmadığı ileri sürülen sözüm ona örnek kişilerle
ilgili hikâyelerin pek az değeri vardır.
Genel olarak sağlam bir toplumsal tutum,
öğrenmekle değil, yaşamakla elde edilir. Paylaşılan bir
anlayışın değeri ise ancak uygulanırsa ortaya çıkar.
Öğrencinin ilgisi, sadece bencilliği geliştiren yarışma
yolu ile değil, ondaki yaratıcılıktan tad alma duygusunu
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uyararak desteklenmelidir. Ancak bu yolla sınıf
arkadaşları birbirlerine karşı dostça ve yapıcı bir ilgiyle
bağlanırlar.
Toplumsal yaşam
Yaşantılarımıza,
çabalarımıza
bakarsak,
neredeyse bütün davranışlarımızın, isteklerimizin, başka
insanların varlığıyla bağlı olduğunu görürüz. Bütün
tabiatımızın, toplumsal hayvanlara benzediğini anlarız.
Başkalarının yetiştirdiğini yiyip, başkalarının diktiğini
giyip, başkalarının yaptığı evlerde oturuyoruz. Bilgimizin
ve inançlarımızın büyük bir kısmı, bize başkalarının
yarattığı bir dil aracılığıyla gene başkaları tarafından
verilmiştir. Dil olmasaydı, akıl gücümüz, gelişmiş
hayvanlarla kıyaslandığında çok düşük kalırdı; bu yüzden
şunu kabul edelim ki, hayvanlara karşı üstünlüğümüzü
bir toplum içinde yaşamamıza borçluyuz. Birey
doğumundan beri tek başına bırakılırsa, duyularında ve
duygularında aklımızın alamayacağı kadar ilkel ve
hayvanımsı kalır. Birey ne ise odur, varlığından gelme
büyük bir erdemliği yoktur onun, besbelli. Maddî ve
mânevi varlığı beşikten mezara giden büyük bir insan
toplumunun bir parçasıdır o.
Toplum ve kişilik
Toplumun ileriye gitmesi, bireylerin bağımsızca
düşünebilmesine ve özgürce hareket etmelerine bağlıdır.
Toplumun sağlığı, içinde sosyal ilişkiler yaratan
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bireylerin bağımsızlığına son derece bağlıdır. Bireyler,
enerjisinin çoğunu kişiliğinin gelişmesine yöneltmelidir.
Tutku
Müzik için bir tutku olduğu gibi, anlamak için de
bir tutku vardır. Bu tutku daha ziyade çocuklarda görülür,
fakat yaşın ilerlemesiyle çoğunda kaybolur. Bu
olmaksızın, ne matematik ne de bilimler olurdu. Bende
her zaman mevcut olan bu tutku asla azalmadı.
Tutkularım
Salt mektup borçlarım var, bir de haklı olarak
bana küskün insanlar. Ancak tutkun bir insandan başka
türlüsü beklenebilir mi? Hâlâ gençliğimdeki gibi derin
gizleri açığa çıkarma umuduyla sürekli oturup düşünüyor
ve hesap yapıyorum. Büyüklerin dünyası denen şey, yani
insan etkinlikleri, çekiciliğini her zamankinden daha çok
yitirmiş durumda, insan her geçen gün kabuğuna daha
çok çekiliyor.
Uluslararası anlaşmazlıklar
Daha ufak topluluklarda insan, toplum düşmanı
güçleri yok etmekte daha başarılı sonuçlar elde etmiştir.
Bu, örneğin, kentler içindeki hayat bakımından ve bir
dereceye kadar tek tük devletler içinde kurulan
topluluklar için bir gerçektir. Bu çeşit topluluklar da
gelenek ve eğitim ölçülü bir etki yaratmış ve belli sınırlar
içinde yaşayan insanların birbirleriyle uyumlu ilişkiler
kurmalarını sağlamıştır. Ne var ki çeşitli devletler
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arasındaki alışverişte anarşiden daha kurtulamamış
bulunuyoruz. Son yüz yıllarda bu bakımdan gerçek bir
ilerilik sağladığımızı sanmıyorum. Uluslar arasındaki
anlaşmazlıklar, çoğu zaman kaba kuvvet, yani savaş
yoluyla çözümlenmektedir. Sınırsız egemenlik isteği,
çoğu zaman, yani maddi olanak ele geçer geçmez,
saldırıcı eylemlere yol açmaktadır.
Uluslararası ilişkilerde görülen bu anarşi yüzyıllar
boyunca insanlığın başına sonsuz belâlar, tarifsiz
yıkımlar getirmiştir. Çok kez insanların gelişmesini
durdurmuş, karakterlerini bozmuş, düzenlerini yıkmıştır.
Kimi Zaman birçok ülkeleri temelden yok etmiştir.
Uluslararası barışını önemi
Daha ufak topluluklarda insan, toplum düşmanı
güçleri yok etmekte daha başarılı sonuçlar elde etmiştir.
Bu, örneğin, kentler içindeki hayat bakımından ve bir
dereceye kadar tek tük devletler içinde kurulan
topluluklar için bir gerçektir. Bu çeşit topluluklar da
gelenek ve eğitim ölçülü bir etki yaratım ve belli sınırlar
içinde yaşayan insanların birbirleriyle uyumlu ilişkiler
kurmalarını sağlamıştır. Ne var ki, çeşitli devletler
arasındaki alışverişte anarşiden daha kurtulamamış
bulunuyoruz. Son yüz yıllarda bu bakımdan gerçek bir
ilerilik sağladığımızı sanmıyorum. Uluslar arasındaki
anlaşmazlıklar çoğu zaman kaba kuvvet, yani savaş
yoluyla çözümlenmektedir. Sınırsız egemenlik isteği,
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çoğu zaman, yani maddi olanak ele geçer geçmez,
saldırıcı eylemlere yol açmaktadır. Uluslararası
ilişkilerde görülen bu anarşi, yüzyıllar boyunca insanlığın
başına sonsuz belâlar, tarifsiz yıkımlar getirmiştir. Çoğu
kez insanların gelişmesini durdurmuş, karakterlerini
bozmuş, düzenlerini yıkmıştır. Kimi zaman birçok
ülkeleri temelden yok etmiştir.
Uluslara uyarı
Ne yazık ki, insanlığın içinde bulunduğu durumun
devrimci
çarelere
başvurmayı
gerektirdiğini
hükümetlerin anladığını gösteren belirtiler henüz ortaya
çıkmamıştır. Durumumuz, geçmişteki hiçbir duruma
benzetilemez. Bu yüzden geçmişte yeterli görünmüş
hiçbir çare ve yönteme başvuramayız. Düşüncemizde
devrim açmak, eylemlerimizde devrim yapmak
zorundayız ve dünya ulusları arasındaki ilişkileri
devrimci bir anlayışla yeni baştan düzenlemek cesaretini
göstermeliyiz. Dünkü klişeler bugün işimize yaramaz ve
herhalde yarın büsbütün eskimiş olacaklardır. Bunu
bütün dünya insanlarına anlatmak aydınların bugün
yüklenecekleri en önemli toplum görevidir. Onlar, ulusal
baskıları yeterince aşma cesaretini ve dünya uluslarına
kökleşmiş geleneklerini kökünden değiştirme isteğini
aşılayabilecek kadar kudret gösterebilecekler mi? Bu,
büyük bir çaba gerektir. Bugün başarı kazanılmazsa,
uluslar üstü kurum yarın kurulacak ama bugünkü
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dünyadan kalma büyük bir yıkıntı üstüne kurulacaktır.
Umarız ki, zamanımızda görülen uluslararası anarşinin
ortadan kalkması, dünyanın yıkılması pahasına
olmayacaktır, çünkü kendi kendimize hazırlamış
olacağımız bu yıkımın nereye varacağını kestiremeyiz.
Önümüzde çok az zaman var. Bugün işe girişmezsek,
yarın geç kalmış oluruz.
Uluslar üstü devlet
Ne var ki savaş eğitimi bir hayaldir. Bu son
yılların teknik gelişmesi, yepyeni bir askeri durum
yaratmıştır. Birkaç saniyede yığınla insanı yok
edebilecek, kocaman ülkeleri yerle bir edecek korkunç
silâhlar icat edilmiştir. Ama bilim, bu silâhlara karşı
korunma çarelerini daha bulamadığı için, devlet de
yurttaşlarının
güvenini
sağlamak
için
tedbir
alamamaktadır. Peki, kurtuluş yolu nedir? Hayal
almayacak bir yıkım, körü körüne bir yok oluş
tehlikesine karşı insanlığın tek korunma çaresi, bu
silâhları yapmak ve kullanmak yetkisini uluslar üstü bir
kuruma vermektir. Ne var ki, günümüzün koşulları
altında milletlerin uluslar üstü bir kuruma böyle bir yetki
tanımaları, ancak geçmişte savaşla sonuçlanan her türlü
anlaşmazlığı çözümlemek hak ve görevini vermeleri ile
mümkündür. Bu yetki, yasa yoluyla uluslar üstü kuruma
tanındıktan sonra, ayrı ayrı devletlerin görevi, daha çok
içişleriyle sınırlı kalır; devlet de uluslararası güvenlik
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bakımından hiçbir tehlike göstermeyen sorunları
çözümlemekle yetinir o zaman.
Umut her zaman vardır
Kendi yaşamımı her zaman ilginç ve yaşanmaya
değer bulmuşumdur ve genel olarak insanların yaşamını
yaşanılası kılacak olanak ve umudun bulunduğuna
kesinlikle inanmaktayım. Bence bunun için gerekli tüm
nesnel ve ruhsal olanaklar mevcuttur.
…
Elbette ki beni en çok zavallı ebeveynimin
yasadığı kötü günler uzuyor. Ayrıca yetişkin bir insan
olarak en küçük bir şey bile yapamadan seyirci kalmak
da bana derin acı veriyor. Yakınlarım için yükten başka
bir şey değilim. Gerçekten de hiç yasamasaydım daha
iyiydi. Yalnızca her zaman elimden gelen her şeyi
yapmış olduğum ve yıllardır kendime eğitimin
sunduğunun dışında hiçbir zevk ve eğlence hakkı
tanımadığım düşüncesi, beni hâlâ ayakta tutmakta ve
zaman zaman kapıldığım umutsuzluktan kurtarmaktadır.
…
Yapacak oldukça şey var; yine de çok fazla
değil… Öyle ki, arada bir Zürih’in güzel banliyölerinde
bir saatçik avarelik edecek zamanı bulabiliyorum. Ayrıca
ebeveynimin en sıkıntılı günlerinin sona erdiğini
düşündükçe de seviniyorum. Herkes böyle yaşasaydı,
kuskusuz roman yazarlığı dünyada asla var olamazdı.
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(1898’de 19 yaşındayken, kız kardeşine yazdığı
mektuplardan…)
Bana böylesine yakınlık gösterilen Berlin’de her
şeyi yüzüstü bırakamazdım. 18 yıl önce Teknik
Üniversite’de
alçakgönüllü bir asistanlık elde
edebilseydim, ne kadar mutlu olurdum. Ama
başaramadım. Dünya bir tımarhane; şöhret her şeyi
değiştirebiliyor. İyi ders veren başkaları da var ama...
(1918 yılında, Zürih’deki Teknik Üniversitenin daveti
üzerine, kız kardeşine yazdığı mektuptan…)
Ustalık
Ancak kendini bir işe tüm gücü ve ruhuyla adayan
kişi gerçek bir usta olabilir. Bu nedenle ustalık, tam bir
insan olmayı gerektirir.
Uzayın bükülmesi
Uzayın bükülmesi sizi huzursuz etmesin. İleride
bunun, uzayın alabileceği en yalın olası durum olduğunu
kavrayacaksınız. “Bükülmüş” sözcüğü doğru anlamda
kullanıldığında günlük kullanımdakiyle tamı tamına aynı
anlama gelmez.
Üretim ve alım gücü
Üretim ve alım gücü arasında oluşan sorunların
doğal çözümleri bana göre aşağıda sıralanmıştır.
a. Endüstrinin her dalı için çalışma saatlerinde
resmi azaltma uygulaması, işsizlikten kurtulmak ve bazı
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ürünler için toplumun alım gücünün en düşük maaşa
uyarlanması açısından gereklidir.
b. Fiyat seviyesini sabit tutmak ve finansal
standartı kaldırmak için kredi miktarının ve piyasadaki
paranın kontrol altında tutulması.
c. Kartellerin oluşmasına ve tekeller tarafından
serbest piyasadan çekilen bazı malların fiyatlarına resmi
sınırlar getirilmelidir.
Üretim ve tüketim toplumu
İnsan hayatını elden geldiğince iyileştirmek için,
toplumun yapısını ve insanın kültürel tutumunu ne yolda
değiştirmek gerektiğini kendi kendimize soracak olursak,
değiştiremeyeceğimiz bir takım koşulların varlığını
durmadan hesaba katmak zorundayız. İnsanın biyolojik
özünü, her istenen pratik amaçlar için değişmeye
uğratamayız. Ayrıca, şu son birkaç yüzyılın teknik ve
demografik gelişmeleri de bir takım koşullar yaratmıştır
ki, bunlar da değişmeden sürüp gitmek zorundadırlar. Bir
dereceye kadar yoğun ve geçimleri için gerekli malları
olan topluluklarda, aşırıya varan bir işbölümü ve
fazlasıyla merkezleşmiş bir üretim düzeni gereklidir, hem
de pek gerekli. Kişilerin ya da az çok küçük toplulukların
kendi kendilerine yettiği o insana uzaktan bir masal gibi
gelen çağlar, bir daha geri dönmemecesine göçüp
gitmiştir artık. Bugün insanlık, dünya ölçüsünde bir
172

üretim ve tüketim topluluğu olmuştur dersek, aşırıya
kaçmış olmayız.
Yağmacılık dönemi
Hiç bir yerde, Thorstein Velben’in deyimiyle,
insanlığın gelişiminde yağmacılık dönemini aşmış değiliz
henüz. Gözle görebileceğimiz ekonomik oluşmalar, bu
aşamanın malıdırlar ve bunlardan çıkarabileceğimiz
yasaları başka aşamalara uygulayamayız. Sosyalizmin
gerçek amacı, insanlığın yağma ve çapul dönemini geride
bırakmak ve daha ilerilere gitmek olduğuna göre,
ekonomi bilimi, bugünkü durumunda, geleceğin sosyalist
toplumuna pek az ışık tutabilecektir. Sonra sosyalizm,
törel ve toplumsal bir amaca yönelmiştir. Ama bilim ne
amaçlar yaratabilir, ne de bunları insanlara
benimsetebilir; olsa olsa bazı amaçlara götüren bir takım
araçlar sağlayabilir ancak. Amaçlar, yüksek bir ahlâk
ülküsü taşıyan insanların kafasında doğar. Bu amaçlar
ölü doğmadıkları, canlı ve güçlü oldukları zaman, sayısız
insanlarca benimsenerek ilerilere götürülür. Toplumun
ağır gelişmesini işte bu yarı bilinçli insanlar sağlar. Bu
nedenlerden ötürü, insanla ilgili sorunlarda, bilim ve
bilimsel yöntemi küçümsemekten kaçınmalıyız; toplum
düzenine değinen sorunlar üstünde yalnız uzmanların söz
sahibi olduğunu da kabul etmemeliyiz.
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Sayısız kimseler, “insan toplumu buhran
geçiriyor, dengesi adam akıllı bozulmuş,” diyeli çok
olmuyor. Böyle durumların özelliği şudur:
İnsanlar, bağlı oldukları küçük ya da büyük
topluluklara karşı ilgisiz kalırlar veya düşmanca tutumlar
alırlar. Düşüncemi açıklamak için, başımdan geçen bir
olayı anlatmak isterim burada:
Yeteneklilerin başa geçmesi durumu
Ekonominin, yaratıcı ve güçlü oldukları ve
koşulların düzeltilmesi için hiçbir çıkar gözetmeksizin
uğraştıkları belirlenmiş az sayıdaki insan tarafından
örgütlenmesi... Buna karşılık testlerle seçme yönteminizi
hiç tutmadım. Bu, “insan makine değildir” biçimindeki
sözünüze hiç de uygun düşmeyen tipik bir mühendis
düşüncesidir. Ayrıca şunu da düşünmenizi rica ediyorum:
En uygun on kişiyi bulup çıkarmak yeterli değildir.
Halkların, onların yapacakları düzenlemelere uymaları da
sağlanmalıdır. Bunun nasıl gerçekleştirileceği konusunda
ise hiçbir fikrim yok. Bu sorun uygun kişilerin
seçilmesinden çok daha güçtür. Çünkü oldukça sıradan
kişiler bile bu işi bugünkü ve bugüne kadar süregelen
durumla karsılaştırıldığında oldukça iyi biçimde
gerçekleştirebilir. Aslına bakılırsa şimdiye kadar
baştakiler, iktidarlarını kendi düşünme ve karar verme
yeteneklerine değil, başkalarını ikna etme, onları
etkileme ve zayıflıklarından yararlanma becerilerine
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borçlu olmuşlardır. Hep aynı sorun: Yetenekli ve iyi
niyetli kişileri insanların başına geçirebilmek için ne
yapılmalıdır? Şimdiye kadar bu yolda gösterilen tüm
çabalar sonuçsuz kalmıştır. Üzgünüm ama bence siz de
bunu çözecek bir yol bulmuş değilsiniz.
Yozlaşan çağ
Nasıl oluyor da uygarlığa değer veren bu çağ
böylesine iğrenç biçimde ahlâk dışı olabiliyor? Giderek
insan sevgisi ve özgecilik dışında her şeye daha az değer
vermeye başlıyorum... Teknikteki tüm o göklere çıkarılan
ilerlemelerimiz, hatta tümüyle uygarlık, hasta ruhlu
caninin elindeki baltaya benziyor.
Yozlaşmanın çözümü
Bence bugünkü çöküntü, yozlaşma belirtileri,
gelişen endüstrinin ve makineleşmenin, bireysel gelişme
özgürlüğünde büyük yaralar açılmasına varan,
görülmemiş ölçüde büyük bir var olma savaşı olgusuyla
açıklanabilir. Ama makinenin gelişmesi, toplum
gereklerini yerine getirebilmek için bireyden gittikçe
daha az iş istenmesi demektir. Plânlı bir işbölümü,
gittikçe artan bir ihtiyaç olmaktadır; bu işbölümü, bireyi
maddî güvene götürecektir. Bu güven, boş zaman ve
bireyin el attığında bulacağı enerji onu daha
geliştirecektir. Toplum bu yolla yeniden kazanabilir
sağlığını. Umarız ki gelecekteki tarihçiler, günümüz
toplumunun bozukluklarını, uygarlığın büyük bir hızla
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ilerlemesinden ötürü gözü ileride olan bir insanlığın
çocukluk hastalıkları diye anlatacaklardır.
Yüksek öğrenim
Siz genç ve neşe dolu insanların arasında
yaşayacağıma seviniyorum. Eski bir örgencinin sizlere
söyleyebileceği şey kısaca şudur: Yüksek öğrenimi asla
bir görev olarak görmeyin; kendi mutluluğunuz acısından
ve gelecekteki etkinliklerinizin ait olacağı, toplum
yararına düşünsel alandaki özgürleştirici güzelliği
tanımak için imrenilecek bir fırsat sayın.
Zenginlik
Şuna var gücümle inanıyorum ki, dünyanın bütün
zenginlikleri, ilerlemeyi gerçekten isteyen bir insanın
elinde de olsa, insanlığı ileriye götüremez. Yalnız büyük
ve temiz insanlardan örnek almak, bizi soylu düşüncelere
ve soylu işlere götürebilir. Para, bencilliği çeker ve ister
istemez kötüye kullanılmasına yol açar. Carnegie’nin
para çuvallarıyla yüklü bir Musa, bir İsa, bir Gandhi
düşünebilir misiniz?
TARİHLERLE EİNSTEİN
1879: Almanya’nın Ulm kentinde dünyaya geldi.
1880: Ailesiyle birlikte Münih’e tasındı.
1885-1888: Münih’te Katolik ilkokuluna başladı
ve evinde Musevî inançları hakkında özel dersler aldı.
1888-1894: Münih’te Luitpold Lisesi’ne devam
etti.
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1894: Ailesi Milano’ya gitti. Luitpold Lisesi’ni
tamamlamadan terk etti ve İtalya’da Pavia’da ailesiyle
buluştu.
1895: 16 yaşında iken Zürih Teknik
Üniversitesi’ne girmek istedi; ancak matematik dışındaki
konularda (modern diller, zooloji ve botanik) bilgisi
eksik olduğu için üniversiteye alınmadı.
1895-1896: İsviçre’de Aarau’da eyalet okuluna
devam etti.
1896: Alman vatandaşlığından ayrıldı.
1896-1900:
İsviçre’de
Zürih
Politeknik
Enstitüsü'ne girdi.
1901: İsviçre vatandaşlığına geçti. Sırp uyruklu
Mileva ile tanıştı.
1902: Bern’de Patent Ofisi’nde memurluk
yapmaya başladı. Mileva’dan kızı Lieserl doğdu.
1903: Mileva ile Bern’de evlendi.
1904: Oğlu Hans Albert, Bern’de dünyaya geldi.
1905: Annalen der Physik dergisinde, birincisi
ışığa ilişkin olarak Foton Kuramı
(Fotoelektrik Etki), ikincisi Brown Devinimi ve
üçüncüsü Newton Mekaniği’nin yasalarını değiştiren ve
kütle ile enerjinin eşdeğerli olduğunu öne süren Özel
(Sınırlı) Görelilik Kuramı üzerine olmak üzere üç
çalışması yayımlandı.
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1905: Zürih Üniversitesi’nden Doktor derecesi
aldı.
1907: Denge İlkesi'ni açıkladı ve Yerçekimsel
Kırmızıya Kayma Olgusu’nu öngördü. Özel Görelilik
Kuramı’na Yerçekimi Yasası’nı uyguladı.
1908: Bern Üniversitesi’nde dersler vermeye
başladı.
1909: Patent Ofisi’nden ayrıldı ve Zürih
Üniversitesi’ne Kuramsal Fizik Profesörü olarak atandı.
1910: İkinci oğlu Eduard, Bern’de dünyaya geldi.
1910: Marian Smoluchowski ile birlikte, bir
gazdaki düzensiz değişimleri ifade eden yoğunluğa bağlı
azalma katsayısını gösteren Einstein-Smoluchowski
Formülü’nü buldu.
1911-1912:
Prag’ta
Karl-Ferdinand
Üniversitesi’nde Kuramsal Fizik profesörü oldu.
1912-1914: Zürih Federal Teknik Enstitüsü’nde
Kuramsal Fizik Profesörlüğü’ne getirildi.
1913: Kendi Yerçekimi Yasası üzerinde
çalışmaya başladı.
1913: Max Planck, Einstein’ı Zürih’te ziyaret etti
ve ona Berlin Kaiser Wilhelm Enstitüsü’nde (sonradan
Max Planck Enstitüsü), Fizik Enstitüsü Müdürlüğünü
önerdi. Einstein, bu öneriyi kabul etti.
1914: Berlin Üniversitesi Profesörlüğü’ne atandı
ve Prusya Bilimler Akademisi’ne üye seçildi.
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1914: Mileva ile ayrıldılar.
1914: Avrupa Savaş Karşıtı Manifestosu’nu
imzaladı ve barış taraftarları olan Yeni Vatan Birliği’ne
katıldı.
1915: Birbirine göre hızlanan veya yavaşlayan
(ivmeli hareket eden) sistemlerin ele alındığı Genel
Görelilik Kuramı’nı tamamladı.
1916: Annalen der Physik’te “Die Grundlagen der
allgemeinen Relativitätstheorie” (Genel Görelilik
Kuramı’nın Temelleri) adlı makalesinde Genel Görelilik
Kuramı’nı açıkladı. Burada Einstein, eğrisel ve sonlu
olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait çekim
kuramını verdi.
1916: Genel Kuram’ın alan denklemlerinin dalga
karakterli çözümleri kabul ettiğini kanıtladı.
1917: Tahrik edilmiş radyasyon yayılımı
düşüncesini sundu.
1917-1920: Karaciğer, ülser ve sarılık hastalıkları
baş gösterdi. Kuzeni Elsa Einstein Loewenthal ona baktı.
1918: Almanya’da Weimar Cumhuriyeti’ni
destekledi.
1919: Mileva’dan boşandı ve kuzeni Elsa ile
evlendi.
1919: Genel Kuram’ın sonucu olan Güneş’in
gravitasyon alanından geçen bir ışık ısınının eğrilmesi
gerektiği öndeyişi, Batı Afrika’da bulunan Sao Tome ve
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Principe Adası’nda Mayıs ayındaki Güneş tutulması
sırasında, Sir Arthur Eddington’un önderliğindeki bir
grup bilimi adamı tarafından yapılan gözlem ile
doğrulandı. Kraliyet Derneği (Royal Society) ve Kraliyet
Astronomi Derneği (Royal Astronomical Society)
tarafından, tutulma gözleminin Einstein’ın kuramını
doğruladığı duyuruldu. The Times ve The New York
Times’da adına baslıklar çıktı ve dünyaca tanınan bir
bilim adamı haline geldi.
1920: Berlin’de Genel Görelilik Kuramı’na karşı
kişiler toplandı. Leiden Üniversitesi’ne misafir profesör
olarak atandı.
1921: Amerika’yı ziyaret etti.
1921: Kudüs’teki İbrani Üniversitesi için yardım
kampanyalarına katıldı. Princeton Üniversitesi’nde
Görelilik Kuramı üzerine dersler verdi.
1922: Işığa ilişkin olarak Foton Kuramı
(Fotoelektrik Etki) çalışmasıyla 1921 yılı Nobel
Ödülü’nü kazandı.
1922: Fransa ve Almanya arasındaki ilişkilerin
düzeltilmesine katkıda bulundu. Milletler Cemiyeti
Entelektüel İşbirliği Komitesi’ne katıldı.
1923: Filistin’i ziyaret etti. 1925 yılında Kudüs’te
açılacak olan İbrani Üniversitesi’nde açılış dersini
vermeyi kabul etti. Tel Aviv’in ilk fahri vatandaşı
unvanını aldı. Aynı yıl İspanya’ya gitti.
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1923: İsveç’te Göteborg’da Nobel Ödülü
kabulünde ders verdi.
1923: İbrani Üniversitesi’nin ilk bilimsel
dergisinde editörlük yaptı.
1924: Almanya’da Postdam’da Einstein Enstitüsü
faaliyetlerine başladı.
1925: Arjantin, Brezilya ve Uruguay’ı ziyaret etti.
Mecburi askerliğe karşı olan manifestoyu imzaladı.
1925: İbrani Üniversitesi Akademik Konsül’üne
ve İdari Heyeti’ne katıldı.
1927: Niels Bohr ile Kuantum Mekaniği üzerine
yoğun tartışmalara başladı.
1928: Kalbine büyüme teşhisi konuldu.
1930: Siyonizm Hakkında (About Zionism) adlı
kitabı yayımlandı.
1930-1932: Amerika’yı üç kez ziyaret etti.
Pasadena’da, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde kaldı.
1932: Hitler'in seçimi kazanması ve Nasyonal
Sosyalist rejiminin tutumu nedeniyle Almanya'dan
ayrıldı. Paris'te Collège de France’da ders verdi. Daha
sonra Belçika’ya, oradan da İngiltere'ye geçti. Aynı yıl,
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Princeton İleri
Arattırmalar Enstitüsü’ne davet edildi ve burada profesör
oldu.
1933: Almanya’ya dönmeyeceğini bildirdi ve
Prusya Bilimler Akademisi’nden istifa etti. Bir süre,
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Belçika ve Oxford’ta kaldı ve Eylül ayında eşi Elsa ile
birlikte Amerika’ya göç etti. Niçin Savas? (Why War?)
adlı yazısı yayımlandı.
1934: Denemelerini içeren “Gördüğüm Kadarıyla
Dünya” (The World As I See It) yayımlandı.
1934: Felsefem (My Philosophy) adlı kitabı
yayımlandı.
1936: Elsa Einstein öldü.
1937: Leopold Infeld ve Banesh Hoffman ile
birlikte, Genel Kuram’ın jeodezi denklemlerinin, kendi
alan denklemlerinden çıkarsanabileceğini gösterdiler.
1939:
Almanya’nın
bir
atom
bombası
yapabileceğine ve acil olarak Amerika’da nükleer
araştırmalar yapılmasının gerekli olduğuna ilişkin
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin
Roosevelt’e bir tavsiye mektubu gönderdi.
1940: Amerikan vatandaşlığına geçti.
1943: Amerika Donanma Silahları Dairesi,
Cephane ve Patlayıcılar Seksiyonu’nda danışman olarak
çalışmaya başladı.
1944: Amerika’nın savaşa katılma gayretlerine
katkıda bulunmak amacıyla, Kansas’ta düzenlenen bir
müzayedede 1905 yılında kaleme aldığı Özel Görelilik
Kuramı’nın el yazması kopyaları 6 milyon dolara satıldı.
1945: Avrupa’daki Yahudi katliamı ve Hiroşima
ve Nagasaki’ye atılan nükleer bombalara şahit oldu.
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1946: Atom Bilim Adamları Acil Komisyonu’nun
başkanlığına getirildi ve bir Dünya Hükümeti’nin
kurulması için halka beyanat verdi.
1947: Dünya Hükümeti ve silahsızlanma taraftarı
olarak çalışmaya başladı.
1948: İsrail Devleti’nin kurulmasını destekledi.
1949: Otobiyografik Notlar’ı (Autobiographical
Notes) yayımlandı.
1949: Monthly Review’in Mayıs sayısında Why
Socialism? (Niçin Sosyalizm?) adlı yazısı yayımlandı.
1950: Vasiyetnamesini hazırladı. Kişisel yazıları
İbrani Üniversitesi’nde toplanmaya başlandı.
1950: Denemelerini içeren Out of My Later Years
yayımlandı.
1952: İsrail Devlet’inin başkanına takdim edildi.
1955: Nükleer tehdide dikkat çeken RussellEinstein Manifestosu’nu imzaladı.
1955: 18 Nisan’da Princeton'da hayata veda etti.
Cesedi, New Jersey’de yakıldı ve külleri bilinmeyen bir
yere saçıldı.
Kitapları

Relativity, the Special and the General
Theory: A Popular Exposition (Görelilik; Özel ve Genel
Kuram: Popüler Bir Yorum), 1920.
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The Meaning of Relativity (Görelilik’in
Anlamı), 1921.

Quantentheorie des Einatomigen idealen
Gases (Tek Atomlu İdeal Gazların Kuantum Kuramı),
1924.

Investigations on the Theory of the
Brownian Movement (Brown Hareketi Kuramı Üzerine
Araştırmalar), 1926.

About Zionism (Siyonizm Hakkında),
1930.

Why War? (Niçin Savaş?), 1933.

The World As I See It (Gördüğüm
Kadarıyla Dünya, Denemeler), 1934.

My Philosophy, (Felsefem), 1934.

The Evolution of Physics (Fiziğin Evrimi,
Leopold Infield ile birlikte), 1938.

Autobiographical Notes (Otobiyografik
Notlar, Denemeler), 1949.

Out of My Later Years (Denemeler), 1950.

Ideas and Opinions, 1954.
Makaleleri

Über Einen die Erzeugung und
Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen
Gesichtspunkt (Işığın Oluşumu ve Dönüşümü Üzerine
Bir Görüş), 1905.
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Über die von der molekularkinetichen
Theorie der Wärme geoforderte Bewegung von ruhenden
Flüssigkeiten suspendierten Teilchen (Durağan Bir Sıvı
İçindeki Asıltı Parçacıklarının Moleküler Kinetik Kuramı
Çerçevesindeki Hareketleri Üzerine), 1905.

Zur Elektrodynamik bewegter Körper
(Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği), 1905.

Ist die Trägheit eines Körpers von seinem
Energieinhalt abhängig? (Bir Cismin Eylemsizliği Enerji
İçeriğine Bağlı mıdır?), 1905.

Zur Theorie der Brownischen Bewegung
(Brown Hareketi Kuramı Üzerine), 1906.

Zur Theorie der Lichterzeugung und
Lichtabsorption (Işığın Salınımı ve Soğurumu Kuramı
Üzerine), 1906.

Plancksche Theorie der Strahlung und die
Theorie der Spezifischen Wärme (Işınımın Planck
Kuramı ve Özgül Isı Kuramı), 1907.

Entwurf
einer
verallegemeinerten
Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation (Bir
Kütle Çekimi Kuramı ve Genelleştirilmiş Görelilik
Kuramına Bir Gönderme), 1913.

Die
Grundlagen
der
allgemeinen
Relativitätstheorie
(Genel
Görelilik
Kuramı’nın
Temelleri), 1916.
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Quantentheorie der Strahlung (Işınımın
Kuantum Kuramı), 1917.

EİNSTEİN HAKKINDA NE DEDİLER?
Jeremy Bernstein:
Hocası Kleiner, oldukça kısa sürede Einstein’m
sıradan bir fizik öğrencisi olmadığını anlamış olmalı.
Hemen Einstein’ı Zürih Üniversitesi’ne getirmek için
uğraşmaya başladı. Einstein, 1906 yılında patent
bürosunda yılda 4500 İsviçre Frangı maaşla ikinci derece
teknik uzmanlığa terfi etti. “Boş zamanlarında” bir de
katı maddelerin modern kuantum kuramını kuran bir
makale yazdı. Bu makalede Einstein, katıların ısıyı nasıl
soğurduğu konusunu ele aldı. Getirdiği yenilik, katıdaki
elektronları radyasyon yerine ısı enerjisini emen mekanik
kuantum osilatörler olarak, yani enerjiyi -bu durumda
soğurulan ışınım değil de ısı enerjisiydi- kuantum
birimleri halinde alıp veren “yaylar” gibi hayal etmekti.
Kleiner’in Einstein’ı Zürih’e getirme stratejisi
biraz dolaylıydı. O zamanlar Avrupa üniversitelerinde
Privutdozenf denilen düşük bir kadro vardı; bir tür özel
öğretmenlik gibiydi. Privatdozent olarak seçilen kişilere
üniversitede ders verme hakkı verilirdi ve ücretleri de
derslere katılan öğrenciler tarafından ödenirdi. Üniversite
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hiçbir şey ödemezdi. Alınan ücret, o kadar düşüktü ki,
kimse o parayla geçinemezdi; ama gerçek bir akademik
işe girmek için kural gereği herkesin bu yoldan geçmesi
gerekirdi. Kleiner, Einstein’ın Bern Üniversitesi’nde
Privatdozent olmasını istiyordu; orada işler yolunda
giderse, Einstein’ı Zürih’e getirebileceğini düşünüyordu.
Ama başlangıçta işler iyi gitmedi. Aslında hiçbir ilerleme
olmadı.
Bir sebeple Einstein işi alabilmesi için gereken
şeylerden birini yerine getiremiyordu. Adaylar henüz
yayımlanmamış özgün bir çalışma sunmak zorundaydı.
Bu görünüşte gereksiz koşulun nedeni pek açık değil.
Einstein’a da anlamlı gelmemiş olmalı ki, bu koşulu iki
yıl boyunca yerine getirmedi. Bu arada patent
bürosundaki işinin yanı sıra lise öğretmenliği yapma
fikriyle ilgilendiğini de belirtmişti. Ama sonunda,
1908’de gerekli belgeyi sundu ve bir yandan aslında
ailesinin geçimini sağlayan patent bürosundaki işine de
devam ederken, Zürih Üniversitesi’ne Privatdozent
olarak atandı.
İnsan Einstein’ın en azından ortalama öğrenci
seviyesinde çok iyi bir öğretmen olmadığı izlenimine
kapılıyor. Bu dönemde standart konular hakkında ders
hazırlayamayacak kadar özgün fikirlerle doluydu. Aslına
bakılırsa, bu derslerde öğretilenlerin çoğunun kendi
çalışmalarının eski moda kıldığı, yanlış şeyler olduğunu
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fark etmiş olmalı. Bir ara Kleiner, Einstein’ın Bern’deki
bir dersine girdi ve dersi biraz fazla ileri düzey
bulduğunu söyledi. Einstein, Kleiner’a kendi işine
bakmasını, zaten Zürih’e profesör olarak atanmayı
istemediğini söyledi. Neyse ki, Kleiner ısrar edecek kadar
sağduyuluydu ve 1909’da Einstein, yılda 4500 İsviçre
frangı maaşla -o zaman istifa ettiği patent bürosunda
aldığı maaşın aynısı- Zürih Üniversitesi’ne atandı.
1909’dan yaşamının sonuna kadar Einstein hep şu veya
bu kurumda profesör olarak çalıştı, ama patent
bürosundaki yıllarını hep yaşamının en mutlu ve özgür
günleri olarak andı.
Maurice Merleau-Ponty:
Mizah, Einstein için bir kaçamak yolu değildi.
Onunla aşağı yukarı bir bilgi aracı olan dünya görüşünün
kaçınılmaz bir bileşenini oluşturuyordu. Onun için
mizah, tehlikeye atılmış kesinliklerin bir tarzıydı. Onun
serçe parmağı, yaratıcı fizikçide çelişkili ve bastırılmaz
bilinçti, bir gerçekliğe özgür bir buluşla ulaşma
bilinciydi.
…
Einstein’ın anlaşılabilir bir gizem gibi ortaya
koyduğu
karşılaşmada,
kurgu
ile
gerçeğin
karşılaşmasında halk bir mucize bulmaktan geri durmadı.
Sağduyunun apaçıklıklarını bulandıran ve aynı zamanda
dünyayı değiştirmeye yetenekli bir bilim, en kültürlü
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tanıklarda bile, kaçınılmaz bir biçimde boş inancı
körüklemektedir. Einstein buna karşı koyuyordu. Dahası
tümüyle kendisi olmadığından ününden iyiden iyiye
şaşkına dönmüş ve ününe çok az önem veriyordu.
Einstein, daha çok kutsanmış bir yer, doğaüstü bazı
işlemlerin kaynağıdır. Bu ayrılış o kadar kesin ki, onunla
sık sık görüşürken bazen gerçekten kendisiyle ilgimiz
olduğunu anımsamamız gerekiyor; insan tıpatıp bir
benzeriyle ilişki kurduğunu sanıyor, hatta akıl almaz bir
kuşkuya düşerek, onun başkalarına benzediğine
inanacaktım.
Neil L. Rudenstein:
İnsanlık tarihinde en olağanüstü araştırma ve keşif
yüzyılını harekete geçiren bu adam, ilmi muhayyele
gücünü ve dehayı temsil etmektedir. Aynı derecede
önemli olani onun bunu, ilmin aslı açısından ne kadar
beşeri, kullanımı açısından ne kadar bilge ve amaçları
açısından da ne kadar ahlâki olduğunu belirtecek bir
şekilde yapmış olduğudur. Her ne kadar Einstein’ın
Teorik Fizikteki eseri kaçınılmaz bir biçimde Atom
Çağı’nın doğuşu ile ilgilendirilmiş ise de o, daha 1930’lar
gibi erken bir dönemde zamanının kaba kuvvetlerinin
aleyhinde konuşmak cesaretini göstermiştir. O,
entelektüel zekâ ve vasi bir yaratıcılığın, sulhun sebatkârâne bir şekilde peşinde koşmaya adanmış, beşeri
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değerler ile cem edildiği özel bir kahramanlık kavramının
somut bir örneğidir.
Charlie Chaplin:
Beni herkes beni anladığı için alkışlıyor.
Einstein’ı kimse anlamadığı için alkışlıyor.
Niels Bohr:
Albert Einstein’ın eseri sayesinde insanoğlunun
ufku sonsuz genişledi ve bununla birlikte uzay
hakkındaki görüşlerimiz şimdiye kadar sadece hayal
edebildiğimiz derecede bir bütünlüğe ve uyuma kavuştu.
Adolf von Harnack:
Bu neslimizin filozofları yoktur diye şikayet
ederler. Haksızlık. Onlar sadece farklı bir fakültede
oturuyorlar. Onlar Max Planck ve Albert Einstein…
Gertrude Stein:
Einstein, yüzyılın felsefesinin yaratıcı ruhuydu;
ben de yüzyılın edebiyatının yaratıcı ruhuydum.
Hermann Minkowski:
Kendisi tembel bir heriftir, elbette çok zeki ama
hiç matematik bilgisi yok.
Carl Friedrich von Weizsäcker:
Einstein felsefeci değil, fizikçiydi. Ama
sorularının saflığı felsefiydi.
Bertnard Russell:
Einstein, tartışmasız, zamanımızın en büyük
adamlarından biriydi. En iyi bilim adamlarının başlıca
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niteliği olan basitlik, onda yüksek derecede vardı.
Bütünüyle kişisel olmayan şeyleri bilme ve anlama
isteğinden gelen bir basitlik. Ayrıca onda bilinen şeyleri
hemen doğru kabul etmeme yeteneği de vardı. Newton,
elmaların nasıl olup da düştüğüne hayret ediyordu;
Einstein da eşit dört çubuğun bir kare oluşturması
karşısında hayranlık dolu bir minnettarlık duyuyordu,
çünkü hayal edebildiği evrenlerin çoğunda kare diye bir
şey yoktu. Einstein, ahlâki nitelikleri bakımından da
büyüklük sergiledi. Kişisel yaşamında nazikti ve
alçakgönüllüydü;
meslektaşlarına
karşı
(benim
görebildiğim kadarıyla) kıskançlıktan bütünüyle uzaktı…
Onun fiziksel dünya hakkındaki kavramlarımızı
kökünden değiştiren etkisinin henüz tamamlanmadığını
düşünüyorum. Onun yaratıcı etkisi çok tuhaftır. Bize,
atom ve hidrojen bombalarında sergilenen uğursuz güç
dâhil, maddeyi yönetmek için yeni güçler verdiği halde,
bildiğimizi düşündüğümüz birçok şeyi bilmediğimizi
gösterdi. Kuantum kuramından önce hiç kimse verili bir
anda bir parçacığın herhangi bir belirli yerde ve herhangi
bir belirli hızla hareket ettiğinden şüphe etmedi. Bu, artık
sorun değildir. Bir parçacığın konumunu daha tam olarak
belirlediğinizde, hızı daha az doğru olacak; hızını daha
tam olarak belirlediğinizde ise konumu daha az doğru
olacaktır. Ve parçacığın kendisi oldukça belirsiz bir şey
olur, eskiden olduğu gibi sevimli bilardo topu değildir.
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Onu yakaladığınızı düşündüğünüzde, parçacık değil bir
dalga olduğunu gösteren inandırıcı kanıtlar çıkarır.
Gerçekte bilebileceğimiz tek şey, bazı denklemlerdir ve
bunların da yorumu karışıktır. Klasik fiziğe daha yakın
kalarak mücadele eden Einstein için bu bakış açısı
tatsızdı. Buna rağmen o, bu yüzyıl sırasında bilimde
devrim yapan, yaratıcı kanallar açan ilk kişi oldu.
Başladığım gibi bitireceğim: Einstein, büyük bir adamdı,
belki çağımızın en büyüğü…
Gerald Holton:
Einstein, hem kendi zamanında ve hem de bugün
politika, felsefe ve fizik etrafında dönen tartışmaların
içerisinde önemli bir yer tutar. Bu sanat için de aynı
ölçüde geçerlidir. Son çeyrek yüzyıl içerisinde, sanat
tarihçileri Einstein hakkında bize iki önemli, tamamlayıcı
mesaj iletmişlerdir: Bunlardan birincisi, Einstein’ın
çalışmalarının
kübizmin
yüksek
modernizmini
doğurduğuna dair naif bir beklentiye karşı bir uyarı notu
niteliği taşımaktadır. İkinci olarak, Einstein’ın eserlerinin
sadece iki dünya savaşı arasında ve savaş sonrasında
değil, 21. yüzyılın başlarında da daha geniş bir sanatsal
ve mimari atmosfere bir çok yönden nasıl şaşılacak
derecede uyduğunu göstermişlerdir.
Banesh Hoffmann:
Albert Einstein, son derece basit bir insan alçak
gönüllüğüyle; “Benim özel bir yeteneğim yok; sadece
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tutku derecesinde meraklıyım.” dedi. O, klasik, komik
resimli öykünün dağınık saçlı çılgın dahisi görünümünü
korurken, sorunları görmek için olağanüstü bir sezgiyle
araştıran ve önemsiz olanları göz ardı eden, bağımsız akıl
eşsizdi.
Walter Isaacson:
Albert Einstein adı dehayla özdeşleşmiştir.
Görelilik teorisinden, ünlü E=mc2 denklemine ve birleşik
alan teorisine kadar yaptığı çalışmalarla geçtiğimiz
yüzyılda bilime en büyük katkıyı sağlayan isimlerdendir.
Jimmie Higgins:
Albert Einstein’ı duymuşsunuzdur... E=mc2
denklemini bulduğu, garip bir saç şekline sahip olduğu,
evrendeki en zeki adam olduğu için çok ünlüdür. Peki ya
okuldan atıldığını, Naziler ve FBI tarafından takip
edildiğini, beyninin çıkarılıp incelendiğini biliyor
muydunuz? Evet, Albert ölse de hâlâ sürprizlerle dolu bir
insan. Albert’in kayıp not defterinden başından gelenleri
ve neler düşündüğünü öğrenebilir, Evrenden Haberler
gazetesinin başlıklarına göz atabilir ve kendinizi fazla
yormadan tüm kâinatı değiştiren teorileri hakkında bilgi
sahibi olabilirsiniz…
Michael White/ John Gribbin:
Albert Einstein dünya görüşümüzü temelli
değiştirdi ve kimse, bu görüşü onun çalışmalarını
anlamadan kavrayabileceğini iddia edemez.
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Jürgen Neffe:
Genel Görelilik Kuramı’yla Newton’dan beri var
olan dünya kavrayışını yerle bir eden, uygarlığı
değiştiren birçok ilerlemenin kökeninde imzası olan bir
bilim adamı. Giyimine kuşamına, saçına başına hiç
dikkat etmeyen, formüllerinin ve hayal dünyasının içine
gömülmüş bir araştırmacı. Beyninin işleyiş tarzı öteden
beri merak edilen, beyin kıvrımlarının arasında dehasının
izleri aranan bir dâhi. Barış savunucusu, dünya
vatandaşlığı, kemanıyla huzur bulan müziksever bir
insan. Öte yandan kadınları hor gören bir erkek,
çocuklarına karşı sert bir baba. Yeni açılımlar getirmek
isteyen genç fizikçilerin karşısına dikilen bir mit...
A.B.D. Başkanı Eisenhower:
Amerika, Einstein’a bilgiyi ve gerçeği arama
konusundaki çalışmalarında özgür ortamı sağlamış
olmaktan gurur duyuyor.
Fred Jerome:
Einstein’ın Amerika ile ilgili en sevmediği şey
ırkçılıktı. Bu konuda cesur açıklamaları her zaman
gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Eşitlik ve adalet
konusunda çok hassastı. Göçmenlerin, azınlıkların,
McCarty döneminde baskılara maruz kalan sosyalistlerin,
komünistlerin haklarını korkusuzca savundu. Çok önemli
bir bilim adamı olduğu için kamuoyu yaratma konusunda
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da çok başarılıydı. Ününü bu şekilde kullanmaktan son
derece memnundu.
Karl R. Popper:
Einstein’ın
kuramlarında
yatan
metafizik
belirlenirliği kendisine anlattım. Açıklamalarıma
katıldığını belirtti. Söyleşimiz sırasında kendisini
Parmenides olarak adlandırdım. Einstein, dört boyutlu
olarak imgelediği evrenin değişmediğine inanıyordu. Bu
evren, Parmenides’in değişmeyen üç boyutlu blok
evrenini andırıyordu. Kuramlarında sunduğu evreni bu
şekilde yorumlamama tamamen katıldığını belirtti. Eğer
evrenin bir film gibi önceden belirlendiğini varsayarsak,
bu varsayımların ardından gelecek olan bir dizi sonucu
onamak zor olacaktır. Bu sonuçlardan biri, geleceğin
geçmişte içerilmiş olduğu izlenimidir. Çünkü geçmiş,
nedensellik ilkesi aracılığıyla geleceğin nasıl olması
gerektiğini dayatır... Einstein’ın belirlenirlik ilkesini
kullanış biçimiyle, gelecek (tüm ayrıntılarıyla) geçmişin
içine tamamen katılmıştır.
EİNSTEİN AFORİZMALARI
 A’yı hayatta başarı olarak tanımlayalım: O
zaman A = X + Y + Z’ dir; X çalışmaktır,
Y oyundur, Z ise çenesini tutmayı
bilmektir.
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 Açlıktan karnı guruldayandan dürüst
politikacı olmaz.
 Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada
olması için neler vermezdim; öyle bir yer
olsa ben bile vatansever kesilirdim.
 Dehanın onda biri yetenek, onda dokuzu
da çalışmaktır.
 Ancak başkaları için yaşanan bir hayat,
yaşamaya değer bir hayattır.
 Çok zeki olduğumdan değil, sadece
sorunların üstünde daha çok durduğumdan
başarılıyım.
 Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini
parçalamaktan daha zordur.
 Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet
gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği
kadar bilmemeye çalışırım.
 Yolculuk
etmeyi
seviyorum
ama
varmaktan nefret ederim.
 Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna
araştırma denmezdi öyle değil mi?
 Bilim, her günkü düşünmelerimizin
saflaşmasından başka bir şey değildir.
 Neden beni hiç kimse anlamıyor, ama
herkes beni seviyor?
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 Dünyanın evrendeki biricik meskûn yer
olduğunu farz etmek bile düpedüz
cehalettir. Yetkili kişileri “uçan daireler
yoktur” iddiasına sürükleyen tabii bir
korku veya beşeri bir kibir ve azamettir.
 Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en
mükemmel insandır.
 Bir insanın zekâsı cevaplarından değil;
sorduğu sorulardan anlaşılır.
 Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi
başarsaydık, bütün dünyanın sırrını
öğrenmiş olurduk.
 Çok fazla okuyan ve beynini çok az
kullanan bir adam, basit düşüncenin
tembel alışkanlıkları içinde kalır.
 Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım.
O yeterince hızlı geliyor.
 Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci
kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden
tehlikeli bir yerdir.
 Bilim, atom bombasını üretti; fakat asıl
kötülük insanların beyinlerinde ve
kalplerindedir.
 İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına
garanti
edemez.
Herkesin
kendi
düşüncesini, cezalandırma olmaksızın
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açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü
mevcut olmalıdır.
Büyük güce sahip egemen devletler
olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.
Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi
unuttuğunda arta kalandır.
Fiziği, görelilik ilkesine sokmak fikrini
rastgele bulmama teşekkürler; siz (ve
diğerleri) benim bilimsel yeteneklerimi,
beni rahatsız edecek kadar çok
abartıyorsunuz.
Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının
göreceği eğitime bağlıdır.
Her
savaş,
insanlığın
ilerlemesini
engelleyen kötülük zincirine bir halka
ekler.
Sorunlar, onları yaratanların mantığı ile
çözümlenemez.
Dâhiliğin mutlak bir sınırı vardır,
aptallığın asla.
Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi
defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı
ummaktır.
Gerçeği aramak, onu elde etmekten daha
kıymetlidir.
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 İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir
şeye ulaşamaz.
 İlkelerin
boğazına
dolanıp
dibe
batmaktansa, fırsatçı olup suyun üstünde
kalmayı yeğlerim.
 Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde
vardığımız
düzey
ilkeldir,
çocuk
oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en
değerli şey odur.
 Sadece barışçı değil, militan bir
barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.
 Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: Biri
hiçbir şeyin mucize olmadığını düşünmek;
diğeri, her şeyin mucize olduğunu
düşünmek.
 Ben
görevimi
burada bitiriyorum.
(Ölümünden evvel son sözleri)
 Birisinin atom bombası yapmasına yardım
etmekten daha kötü sadece bir şey var. O
da Nazilere atom bombası yapmaları için
yardım etmek.
 Matematikçiler, Görelilik Kuramı’na el
attıktan sonra, ben kendi kuramımı
tanıyamaz hale geldim.
 Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü
bilim sınırlıdır.
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 Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz
olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler
yoktur.
 Herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam,
kayıp bir akşamdır.
 Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor.
 Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır;
diğerleri kendilerini daha basit konulara
adarlar, örneğin görelilik kuramına.
 Gelecekte
başarılı
olacak
insanlar
geçmişten çalışarak ulaşmalıdır.
 Büyük
düşünceler,
daima
sıradan
düşünenlerin şiddetli tepkisine hedef olur.
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