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Bundan böyle her say›m›za “konik yazar”
Piref. H. Ökkeﬂ’in Cumhuriyet Bilim Teknik ekinde yay›mlanm›ﬂ veya yay›mlanmam›ﬂ matematikle ilgili “tüm eserlerinden
seçme” yaz›lar› koyaca¤›m›z› okurlar›m›za
duyururuz.

1918’de ABD’nin New
York eyaletinde Far Rockaway adl› denize naz›r küçük bir kasabada dünyaya
geldi. On yedi yaﬂ›na dek
orada yaﬂad›. Lisans derecesini MIT’de yapt›.
1939’da Princeton Üniversitesi’nde yüksek lisans›n› yaparken Manhattan
Projesi’nde (atom bombas›
projesi) çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Richard Feynman 1941’de evlendi. Doktora tezini
1942’de Princeton Üniversitesi’nde tamamlad›.
Tezi ters bir çal›ﬂmayd›: Elektromanyetik dalgalar›n zamanda “ters” yay›l›mlar› üzerineydi.
1943’le 1946 aras›nda Los Alamos’ta bulundu.
Eﬂi Arlene tüberkülozdan öldü. Cornell Üniversitesi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 1949 ve 1951 y›llar›nda k›sa aral›klarla Brazilya’da bulundu. 1951’de
Japonya’ya da gitti. Cornell Üniversitesi’ne geçti.
1953’te yeniden evlendi. Caltech’te çal›ﬂmaya
baﬂlad›. 1965’de Nobel Fizik Ödülü’nü (iki bilimadam›yla birlikte) ald›. 1988’de öldü. Rivayete
göre, ölümünden önceki son sözünün “iki kez ölmekten nefret ederim; ikincisi çok s›k›c› geliyor
bana” oldu¤udur.
Feynman es-kaza yaﬂad›¤› yerler yerine örne¤in memleketimizde yaﬂam›ﬂ olsayd›, baﬂ›na gelmedik kalmazd› herhalde. Müdürleri, büyük olas›l›kla, atarlar, tutarlar, ﬂekere bile katarlard›
Feynman’›...
Richard Feynman’a ait çok say›da anektod
anlat›l›r. Bunlardan belki de en ilginci Murray
Slotnick adl› bir fizikçiyle ilgili olan›d›r. (Bkz.
Anthony J. G. Hey, Memories of Richard Feynman, Physics Today 49, 1996, sayfa 48-49.)
Y›l 1949, Amerika Fizik Toplulu¤u’nun kurultay› New York’ta toplanmaktad›r. Slotnick

bu toplant›da bir sunuﬂ yapar. Sunuﬂunun sonuna do¤ru atom bombas›n›n babas› olarak bilinen efsanevi Robert Oppenheimer kalk›p Slotnick’in
hesaplar›n›n
yanl›ﬂ olmas› gerekti¤ini
çünkü bilinen bir baﬂka
kuram› (Case’in teoremini) ihlal etti¤ini söyler. Zavall› Slotnick periﬂan olur. Çünkü böyle
bir kuramdan hiç haberi
yoktur. Oppenheimer,
Slotnick’i ertesi gün sunuﬂ yapacak olan KenR. Oppenheiner
neth Case’in konuﬂmas›n› izlemesini tavsiye eder. Orada bulunan Feynman o gece bir türlü uyuyamaz. Bu konuyu düﬂünür. Ertesi gün Slotnick’i gördü¤ünde ona:
- Dün gece biraz u¤raﬂt›m, baﬂka bir yöntemle senin ulaﬂt›¤›n sonuçlara ulaﬂt›m. Fakat baz›
ayr›nt›lar› seninle tart›ﬂsak iyi olur, der.
Slotnick Feynman’a kuﬂkuyla bakar:
- Ne demek, dün gece biraz u¤raﬂt›m? Ben bu
sonuçlara varmak için alt› ay çal›ﬂt›m, diye yan›t
verir.
Çözümleri karﬂ›laﬂt›r›rlar. Ortaya ﬂaﬂ›rt›c›
bir sonuç ç›kar. Feynman, Slotnick’in geliﬂtirmiﬂ
oldu¤u özel çözüm yerine çok daha genel bir çözüm elde etmiﬂtir.
Feynman ve Slotnick, Robert Oppenheimer’in bir gün önce sözünü etti¤i Kenneth Case’in sunuﬂunu izler. Sunuﬂ bitti¤inde, Feynman
söz al›r:
- Dün gece Slotnick’in hesaplamalar›n› gözden geçirdim.
Benim bulduklar›mla onunkiler
çak›ﬂt›. Bence senin kuram›n
do¤ru de¤il, der.
Gerçekte de Feynman’›n ve
Slotnick’in çözümleri do¤rudur.
Richard Feynman’›n TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›
dizisinden yay›mlanm›ﬂ olan
“Fizik Yasalar› Üzerine” adl›
kitab›n› okurlara önererek ka- Richard Feynman
pat›yorum yaz›m›. ♥
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