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Tarihten bir yaprak

Matematikçi Kerim Bey ve Einstein
Osman Bahad›r / bahadirosman@hotmail.com
erim (Erim) Bey, erken dönem Cumhuriyet
Türkiyesi’nin en önemli matematikçilerindendir. Modern matemati¤in Türkiye'deki
geliﬂimine önemli katk›lar› olmuﬂtur. Türkiye’nin ilk
matematik doktorudur ve Mühendis Mektebi’nde
ve ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde okutmanl›k, hocal›k ve profesörlük yapm›ﬂt›r.
Kerim Bey, 1 ﬁubat 1894’te ‹stanbul’da do¤du.
Kazanl› matematikçi Abdurrahman Paﬂa’n›n torunu ve Arif Paﬂa’n›n o¤ludur. Mühendislik Mektebi’nden 1914’te mezun oldu. Matematik e¤itimi
için Berlin Üniversitesi’ne gönderildi. Bu üniversitedeki matematik e¤itiminden sonra 1919’da Erlangen Üniversitesi’nden doktora derecesi ald› (3). Ayn› y›l ülkesine dönen Kerim Bey, Mühendis Mektebi’nde “Kuramsal Hesap” ve “Analitik Geometri”
ö¤retmeni oldu. 1929’da doçentli¤e yükseltildi.
1933 Üniversite Reformu’nun haz›rlanmas›nda aktif bir çaba gösteren Kerim Bey, reformdan
sonra ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekan› ve
analiz profesörü oldu. K›sa bir süre sonra dekanl›ktan istifa etti ve matematik kürsüsü baﬂkan› oldu. 1948’de yeniden Fen Fakültesi dekanl›¤›na seçildi. Kerim Bey, 28 Aral›k 1952’de vefat etti. Ölümünden sonra an›s›na, temel bilimler dal›nda 1977
TÜB‹TAK hizmet ödülü verildi.
Kerim Bey matematik, fizik, modern fizik,
matematik felsefesi ve fizik felsefesi üzerine çok
say›da kitap ve makale yay›nlam›ﬂt›r. Mihanik
[Mekanik], Kuramsal Hesap, Analitik Geometri,
Analiz ve Matematiksel Mekanik bunlar›n baﬂl›calar›d›r. Kerim Bey Einstein’in görecelik kuram›n›n gerek bilimsel gerek felsefi sonuçlar›na çok
önem veriyordu. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Mühendislik Mektebi Mecbuas› ve Fen Âlemi gibi
dergilerde Einstein’in görecelik kuram›n› yorumlayan ve halka aç›klamaya çal›ﬂan çok say›da makalesi bulunmaktad›r. Uluslararas› bilimsel geliﬂmeleri çok yak›ndan izleyen Kerim Bey, Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerinde ve Pakistan’da yap›lan
matematik ve mekanik kongrelerine kat›ld› ve bildiriler sundu.

Kerim Bey’in, Albert Einstein (1879-1955) ile
karﬂ›laﬂmas› ve onunla bir söyleﬂi yapmas› da iﬂte
böyle bir uluslararas› kongre arac›l›¤›yla gerçekleﬂmiﬂtir. 1930’da ‹sveç’te yap›lan Uluslararas› Mekanik Kongresi’ne kat›lan Kerim Bey, uluslararas› bilim toplulu¤uyla olan iliﬂkilerinden de yararlanarak, kongre dönüﬂünde Berlin’de Einstein ile görüﬂmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Ülkesine döndükten sonra da bu
söyleﬂiyi, “Einstein ile Bir Saat” baﬂl›¤› alt›nda Mühendislik Mektebi Mecmuas›’n›n ‹kinci Teﬂrin (Kas›m) 1930 tarihli 42’inci say›s›nda (Latin harflerinin kullan›lmaya baﬂlanmas›ndan 22 ay sonra) yay›mlam›ﬂt›r.
Kerim Bey’in Einstein’la söyleﬂisi çeﬂitli aç›lardan son derece ilginçtir ve bu nedenle 75 y›l sonra
yeniden yay›mlanmay› haketmektedir.
Her ﬂeyden önce, Kerim Bey’in matematik ve
fizik bilimindeki düzeyi, Einstein gibi bir dahi bilim adam›yla sürdürdü¤ü tart›ﬂman›n içeri¤i ve
söyleﬂiden edindi¤imiz baz› bilgiler, Mühendislik
Mektebi’nde 1930 Kas›m’›ndaki matematik ve fizik e¤itiminin durumu hakk›nda da belirli ç›karsamalar yapmam›za yard›mc› olacak niteliktedir.
Böyle bir söyleﬂinin gerçekleﬂtirilmesi, gerek
bir bilimcimizin gerekse söyleﬂiye büyük bir heyecanla kat›ld›¤› anlaﬂ›lan Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Paﬂa’n›n (dolayl› olarak yeni Cumhuriyet Hükümeti’nin) bilime verdikleri önemin ve
uluslararas› bilimsel geliﬂmelere olan duyarl›l›klar›n da bir ölçütü olma önemini taﬂ›maktad›r.
Bu söyleﬂi bir baﬂka önemli gerçe¤i daha yans›tmaktad›r; Einstein 1930’da ününün doru¤undad›r. Avrupa’n›n ve Amerika’n›n en büyük gazete ve
dergilerinin ve daha baﬂka kurumlar›n›n Einstein
ile k›sa bir görüﬂme yapabilmek için o s›ralarda
katlanamayacaklar› fedakârl›k yoktur. Ama her
ﬂeye karﬂ›n bunu sa¤lamakta büyük güçlüklerle
karﬂ›laﬂmaktad›rlar. ‹ﬂte böyle bir ortamda Einstein, ismi duyulmam›ﬂ bir Türk bilim adam›n›n görüﬂme teklifini kabul etmektedir. Bu da, yeni Cumhuriyet’in uluslararas› alanda ve Einstein’›n gözündeki yüksek prestijiyle ilgili olmal›d›r. ♣
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