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Kitaplar› Kapaklar›yla De¤erlendirme
Richard Feynman*

1964’de ünlü fizikçi Amerikal› Richard Feynman Kaliforniya Eyaleti Müfredat Program› Komisyonu’nda görev ald› ve matematik ders kitaplar›n›n nas›l seçildi¤ine tan›k oldu ve ortaya biraz k›saltt›¤›m›z bu yaz› ç›kt›. Yaz›, Çok ﬁakac›s›n›z Bay Feynman’da (Surely You’re Joking, Mr. Feynman!) ayr›
bir bölüm yay›mland›. Aﬂa¤›da Feynman’›n bu e¤lenceli ve e¤itici yaz›s›n› bulacaks›n›z. Yaz›da
sözedilen olaylara pek yabanc›l›k çekece¤inizi sanm›yoruz...
1964’te üniversite birinci s›n›f ö¤rencilerine bir
dizi fizik dersi veriyordum. Bunlardan birinden sonra, deneylerde bana yard›mc› olan Tom Harvey,
 Okul kitaplar›ndaki matemati¤i bir görmelisiniz... dedi, k›z›m›n kafas› darmaduman...
Harvey’in dedikleri akl›mda pek yer etmedi o
zaman. Ertesi gün, Pasadena’da oldukça ünlü bir
avukat olan ve ayn› zamanda Eyalet E¤itim Bakanl›¤›’nda da görevli olan Bay Norris’ten bir telefon ald›m. Kaliforniya eyaleti için okul kitaplar›n› seçmekle yükümlü olan Müfredat Komisyonu’nda görev al›p almayaca¤›m› sordu.
Eyalet yasalar›na göre, eyalet okullar›nda okutulacak ders kitaplar›n› Eyalet E¤itim Bakanl›¤›
seçmeliydi... Kitap seçimi için de bir komite kurmuﬂlard›.
Kitaplar›n ço¤u “modern matematik” diye adland›rd›klar› yeni bir aritmetik ö¤retme yöntemiyle yaz›lm›ﬂt›.
Komite ö¤retmen ve yöneticilerden oluﬂtu¤undan, matemati¤i bilimsel olarak kullanan ve okul
bittikten sonra matemati¤in ne iﬂe yarayaca¤›n› bilen birinin de komitede olmas›n›n kitaplar›n de¤erlendirilmesine yard›mc› olaca¤›n› düﬂünmüﬂlerdi.
O ana dek hükümetle iﬂbirli¤i yapmad›¤›m için
bir suçluluk duygusuna kap›lm›ﬂ olmal›y›m ki öneriyi hemen kabul ettim.
Hemen ard›ndan okul kitab› yay›nc›lar›ndan
mektup ve telefonlar ya¤maya baﬂlad›. Bana,
 Komitede oldu¤unuza çok sevindik... Komitede bilimsel bir adam›n olmas›n› gerçekten istiyorduk... ya da
 Komitede bir bilim adam› olmas› ne hoﬂ bir
geliﬂme... Bizim kitaplar›m›z gerçekten bilimsel... gibi ﬂeyler söyledikleri gibi,

 Ne tür kitap yay›mlad›¤›m›z› size anlatmak isteriz... ve
 Kitaplar›m›z› de¤erlendirmek konusunda size
her türlü yard›m› yapmaktan büyük mutluluk duyar›z, gibi ﬂeyler de söylediler.
Bu bana çok saçma geldi. Ben tarafs›z bir bilim
adam›y›m ve ö¤renciler okulda sadece bu kitaplar›
göreceklerine göre (ö¤retmenler gibi ö¤retmen el kitaplar› olmayacak), ﬂirketten bana özel olarak gelecek herhangi bir aç›klama bir çarp›tma olacakt›; ben
sadece kitaplar› de¤erlendirmeliydim. Bu yüzden yay›nc›lar›n hiçbiriyle görüﬂmek istemedim ve hep,
 Aç›klamaya hiç gerek yok, eminim kitaplar
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* ‹ngilizceden çeviren Iﬂ›n Önol.
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“Dersler ve ö¤renciler beni mutlu ediyor. Ders vermeden çal›ﬂabilece¤im mutlu bir ortam sunmas›n
kimse bana. Hiçbir zaman kabul etmem böyle bir öneriyi. Hiçbir zaman..”
kendilerini anlatacaklard›r, diye yan›t verdim.
“caddedeki arabalar kümesi” gibi fena say›lmayaLos Angeles’i Bayan Whitehouse ad›nda çok
cak ama hep baz› belirsizlikleri olan örnekler kulhoﬂ bir han›m temsil ediyordu. Bay Norris Bayan
lan›lm›ﬂt›. Tan›mlar yar›m yamalakt›. Herﬂey mu¤Whitehouse’la çal›ﬂmam›, komitenin neler yapt›¤›n›
lakt›. “Bilimsellik”in anlam›n› anlayacak kadar
ve nas›l iﬂledi¤ini ondan ö¤renmemi önerdi.
ak›ll› de¤illerdi. Bilirmiﬂ gibi yap›yorlard›. AnlaBayan Whitehouse gelecek toplant›da konuﬂamad›klar› birﬂeyi ö¤retiyorlard› ve o ö¤retmeye çacaklar› konular hakk›nda bana bilgi verdi:
l›ﬂt›klar› ﬂey o yaﬂtaki çocuklar için o kadar gerek Sayma say›lar› hakk›nda konuﬂacaklar...
sizdi ki... Ne yapmaya çal›ﬂt›klar› çok iyi anlaﬂ›l›Sayma say›lar›n›n ne oldu¤unu bilmiyordum
yordu. Ço¤u Amerikal›, Sputnik’ten bu yana Rusama sonradan anlad›m ki bunlar benim tamsay›
lardan geri kald›¤›m›z› düﬂünüyordu. Belli ki ilginç
dedi¤im ﬂeylerdi. Her ﬂeye baﬂka bir ad vermiﬂlerbaz› modern matematik kavramlar›yla matematikdi, bu yüzden ta baﬂ›ndan beri bir dolu zorlukla
çilerden tavsiyeler istenmiﬂti. Amaç, çocuklar›n s›karﬂ›laﬂt›m.
k›c› bulduklar› matemati¤i ilginç k›lmakt›.
Bayan Whitehouse komite üyelerinin okul kiSadece bir örnek vereyim: Beﬂ, alt› gibi farkl›
taplar›n› nas›l de¤erlendirdiklerini anlatt›. Her kisay› tabanlar›ndan sözetmiﬂler, onluk taban›n muttaptan bolca al›p bunlar› kendi
lak olmad›¤›n› göstermek için
bölgelerindeki ö¤retmen ve yöherhalde. Bu, onluk say› taban›neticilere da¤›t›rlarm›ﬂ. Sonra
n› anlayan bir çocuk için ilginç
bu insanlar›n kitaplar hakk›ndaolabilir, zihnini zinde tutmak
ki düﬂüncelerini bir rapor olarak
aç›s›ndan yararl› da olabilir.
toplarlarm›ﬂ...
Ama bu yazarlara göre, her çoPek ö¤retmen ya da yönetici
cuk baﬂka bir say› taban›n› ö¤tan›mam. Üstelik kendim okuyarenmek zorunda! Ve ard›ndan
rak kitaplar hakk›nda bir karara
tahmin edilen soru geliyordu:
varabilirim bal gibi. Kitaplar›
“Yedilik say› taban›nda yaz›lm›ﬂ
kendim okumay› tercih ettim.
bu say›lar› beﬂlik say› taban›na
Feynman ve eﬂi Gweneth
Birkaç gün sonra, kitap deçeviriniz.” Bir say› taban›ndan
posundan bir adam beni arad›.
baﬂka bir say› taban›na çeviri yapmak tamamen
 Bay Feynman, dedi, kitaplar› size göndermegereksiz bir iﬂtir. Yapabiliyorsan belki keyifli olaye haz›r›z, 200 kilo kadar kitap var...
bilir ama yapam›yorsan, unut gitsin... Tamamen
Yahu ben bu iﬂin alt›ndan nas›l kalkar›m!
gereksizdir.
 Önemli de¤il Bay Feynman; okumada size
Neyse... Kitaplar›n hepsine teker teker bakt›m.
yard›m edecek birini buluruz...
Hiçbiri, ama hiçbiri aritmetigin bilime uygulan›ﬂ›nBu nas›l olabilir ki... Kitap dedi¤in ﬂey ya okudan sözetmiyor. E¤er aritmeti¤in uygulamas› üzerinur ya okunmaz...
ne herhangi bir örnek varsa (ki bu örnek ço¤unlukBodrum kat›na özel bir kitapl›k koydurttum ve
la soyut, yeni ve modern bir saçmal›kt›r) pul sat›n
bir sonraki toplant›da tart›ﬂ›lacak kitaplar› teker
almakla filan ilgili.
teker okumaya baﬂlad›m. ‹lkö¤retim kitaplar›yla
Sonunda, “Matematik bilimde birçok ﬂekilde
çal›ﬂmaya baﬂlayacakt›k. Kapsaml› bir çal›ﬂmayd›.
kullan›lmaktad›r. Size y›ld›z bilimi olan astronomiHep bodrum kat›nda çal›ﬂt›m. Kar›m o dönemin
den bir örnek verece¤iz” diyen bir kitap geçti elime.
bir volkan üzerinde yaﬂamak gibi oldu¤unu söyler.
Heyecanla sayfay› cevirdim: “K›rm›z› y›ld›zlar›n
Uzun bir sessizlikten sonra birden GÜMMM! Boddort bin derecelik ›s›s› vard›r, sar› y›ld›zlar›nki beﬂrumdaki volkandan bir patlama... Nedeni kitaplabin derecedir…” Buraya kadar fena say›lmaz. Der›n rezalet olmas›yd›. Yanl›ﬂlarla doluydular. Acevam ediyor: “Yeﬂil y›ld›zlar›n yedi bin derecelik ›s›leye getirilmiﬂlerdi. Bilimsel olmaya çal›ﬂm›ﬂlard›;
lar› vard›r, mavi y›ld›zlar›n on bin derecelik ›s›lar›
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“Benim bateri çal›yor olmam›n kuramsal fizikçi olmamla hiçbir ilgisi yoktur. Kuramsal fizik insanl›¤›n u¤raﬂ alanlar›ndan biridir ve en yücelerindendir. Ama bu iﬂle u¤raﬂanlar›n normal insan olduklar›n› göstermek için onlar›n bateri çalmak gibi binlerce kiﬂinin yapt›¤› iﬂleri de yapt›klar›n› göstermeye çal›ﬂmay› kendime hakaret olarak alg›l›yorum.”
vard›r ve mor y›ld›zlar›n… (büyük bir say›) derecelik bir ›s›lar› vard›r.” Yeﬂil ya da mor y›ld›z yoktur
ama di¤erleri için verilen rakamlar aﬂa¤› yukar›
do¤ru. Hemen hemen do¤ru, ama felaket de iﬂte
tam burda! Her ﬂey böyle. Herﬂey ne z›kk›mdan
bahsetti¤ini bilmeyen kiﬂiler taraf›ndan yaz›lm›ﬂ ve
hep biraz yanl›ﬂ, ama hep! Neden sözettiklerini anlamayan kiﬂiler taraf›ndan yaz›lm›ﬂ kitaplar› kullanarak çocuklara nas›l daha iyi matematik ö¤retece¤imizi bilmiyorum. Neden bilmiyorum ama bu kitaplar korkunç; EVRENSEL B‹R FAC‹A!
Gene de bu son kitap ilk anda hoﬂuma gitti
çünkü aritmeti¤i bilime uygulayan tek örnekti. Y›ld›zlar›n ›s›lar› beni k›zd›rd› ama hiç
olmazsa aﬂa¤› yukar› do¤ru bir ﬂey
vard› içinde.
Ard›ndan problemler geliyor:
“John’la babas› y›ld›zlara bakmak
için d›ﬂar› ç›k›yor. John iki mavi, bir
de k›rm›z› y›ld›z görüyor. Babas› bir
yeﬂil, bir mor ve iki de sar› y›ld›z görüyor. Her ikisinin gördü¤ü y›ld›zlar›n toplam ›s›s› kaçt›r?” Daha fazla
dayanamay›p dehﬂet içinde patl›yorum! Bodrumdaki volkan patlad›!
Bu sadece bir örnek, sürekli böyle. Daimi bir saçmal›k! ‹ki y›ld›z›n ›s›lar›n› birbirine eklemekte herhangi bir amaç güdülemez. Kimse
böyle bir hesaba kalk›ﬂmaz, belki biri ortalama ›s›y› bulmak isteyebilir ama y›ld›zlar›n toplam ›s›s›n›
bulmak!.. Korkunç bir ﬂey... Say›lar› toplatt›rmak
için absürd bir oyun... Neden sözettiklerini bilmiyorlard›. Bir kaç yaz›m hatas› olan bir kitab› okurken birden tersten yaz›lm›ﬂ bir tümceyle karﬂ›laﬂmak gibi bir duyguya kap›ld›m. Matematik kitaplar› böyleydi. Ümitsiz vaka...
‹lk toplant›ma kat›ld›m. Di¤er üyeler baz› kitaplar› bir çeﬂit s›n›fland›rmaya sokmuﬂlard›. De¤erlendirmemi sordular. Benim de¤erlendirmem di¤erlerinden ço¤unlukla farkl›yd›. “Neden bu kitab› düﬂük de¤erlendirdin” diye soruyorlard›. Ben de bu kitab›n sorunu ﬂu sayfadaki falan nokta gibi yan›tlar
veriyordum. Notlar›m› yan›ma alm›ﬂt›m.
Bir alt›n madeni keﬂfettiler bende. Onlara kitap-

larda nelerin iyi ya da kötü oldu¤unu söylüyordum
ve her de¤erlendirmem için bir gerekçem vard›.
Onlara neden bir kitaba çok yüksek de¤er verdiklerini sordu¤umda, “Falanca kitap hakk›nda
düﬂündüklerini dinleyelim önce” gibi cevaplar veriyorlard›. Oylar›n› neye dayand›rd›klar›n› hiç ö¤renemedim. Aksine, onlar bana benim ne düﬂündü¤ümü sorup durdular.
Bir yay›nc›n›n üç ciltlik yard›mc› kitab›ndan
birine geldi s›ra. Düﬂüncelerimi sordular.
 Kitap deposu bana o cildi yollamad› ama di¤er ikisi iyiydi.
‹çlerinden biri soruyu tekrar sorarsa de¤iﬂik bir
yan›t alaca¤›n› sanm›ﬂ olacak ki,
 O kitap hakk›nda ne düﬂünüyorsun? diye tekrar sordu.
Dedim ya, bana o kitab› göndermediler, bu yüzden hiçbir fikrim yok.
Kitap deposundan gelen adam ordayd›.
Ha evet, dedi, bu kitab› yollamad›m çünkü henüz tamamlanmam›ﬂt›.
Depoya her kitap giriﬂi belirli bir zamanda yap›l›r. Yay›nc› birkaç gün gecikmiﬂti. Bize sadece kapaklar› gonderildi, içi boﬂ... yay›nc› bize özürlerini
ileten ve üçüncüsünün geç kalm›ﬂ olmas›na karﬂ›n
üçlü setin kabul edilmesini umduklar›n› belirten bir
not gönderdi.
O boﬂ cilt baz› üyeler taraf›ndan de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›! Hatta olmayan cilt, di¤er ikisinden
biraz daha yüksek puan alm›ﬂt›! Yal›n gerçek ise
kitapta hiçbir ﬂeyin olmad›¤› ve de¤erlendirilemeyecek oldu¤uydu.
Bu kitab› de¤erlendirmiﬂ olduklar›n› farkettiklerinde çok utand›lar ve bu bana biraz daha güven
sa¤lad›. Bu sayede, komite üyelerinin kitaplar›
okumadan önce yay›nc›lardan aç›klama ald›klar›
anlaﬂ›ld›. Komitede her kitab› okuyan ve yay›nc›lardan hiçbir aç›klama almayan, sadece elindeki
kitapla yetinen tek kiﬂi bendim.
Bir kitab›n iyi mi kötü mü oldu¤unu anlamak
için kitab› dikkatlice incelemek yerine burda oldu¤u gibi kitab› dikkatsizce okuyan kiﬂilerin raporu-
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“Varsayal›m ki bu hareket eden ﬂeylerden oluﬂan dünya tanr›lar taraf›ndan oynanan bir tür satranç
ve biz oyunun izleyicileriyiz. Oyunun kurallar›n› bilmiyoruz; oyunu sadece izlememize izin var.
Tabii yeterince uzun süre oyuna bakarsak, zamanla kurallardan birkaç›n› yakalayabiliriz. ‹ﬂte fizik
bu oyunun kurallar›d›r...”
na baﬂvurmak pek bilinen ﬂu hikâyeye benziyor:
Kimse Çin ‹mparatorunu göremez ama ‹mparatorun burnunun uzunlu¤unu merak ettiniz... Burnun
uzunlu¤u hesaplamak için ülkeyi dolaﬂ›p insanlardan Çin ‹mparatoru’nun burnunun uzunlu¤unu
tahmin etmelerini istersiniz, sonra yan›tlar›n ortalamas›n› al›rs›n›z... Bu yan›t “çok do¤ru” olmal›
çünkü çok kiﬂiye sorup ortalamay› ald›n›z...
Baﬂlang›çta kitaplar›n fiyatlar› hakk›nda konuﬂmamam›z gerekiyordu. Bize kaç kitap seçebilece¤imiz söylendi, biz de böylece birçok yard›mc›
kitap kullanan bir program tasarlad›k, çünkü bütün yeni ders kitaplar› ﬂu ya da bu ﬂekilde hatal›yd›, en iyisi birden fazla kitap kullanarak hatalar›
aza indirgemekti. En vahim hatalar “modern matematik” kitaplar›nda yap›lm›ﬂt›.
Yeterince uygulama ve sözel problem yoktu. Pul al›ﬂveriﬂi problemleri yoktu. De¤iﬂme özelli¤i gibi soyut konulara gere¤inden fazla yer
ayr›lm›ﬂken, matematik dünyayla
iliﬂkilendirilmiyordu. Böl, topla,
çarp, ç›kar da hangi iﬂlem hangi
durumda yap›lmal›?.. Biz de bu eksi¤i tamamlayacak baz› yard›mc›
kitaplar önerdik. Her çocu¤a bir
ders kitab› ve ayr›ca her s›n›fa bir
ya da iki ek kitap... Uzun tart›ﬂmalardan sonra her aç›dan dengeli say›labilecek bir seçim yapt›k.
Tavsiyelerimizi Bakanl›¤a götürdü¤ümüzde
öngördükleri kadar paralar›n›n olmad›¤›n› söylediler. Masraflar› kesmek için sil baﬂtan herﬂeyi gözden geçirmemiz gerekti. Bütçe komitesinin eline
geçti¤inde program büsbütün kuﬂa çevrilmiﬂti. Durum içler ac›s›yd›.
Konuyu tart›ﬂmak için eyalet senatosundan davet ald›m ama reddettim. Çünkü art›k bu konuyu
konuﬂmaktan g›na gelmiﬂti. Biz E¤itim Bakanl›¤›’na
önerilerimizi yapm›ﬂt›k ve bu önerileri senatoya
sunmak da onlar›n iﬂiydi. Bu yasal olarak do¤ruydu ama siyasi aç›dan kula¤a pek hoﬂ gelmiyordu.
Hemen pes etmemeliydim belki de, ama çok fazla
emek harcam›ﬂt›m, adil ve dengeli bir program için

çok fazla dil dökmüﬂtüm ve sonunda her ﬂey berbat
olmuﬂtu. Hevesim k›r›lm›ﬂt›. Ta baﬂ›ndan bütçe belirlenseydi de ona gore kitap seçseydik, böyle gereksiz çaba sarfetmiﬂ olmayacakt›k.
Barda¤› taﬂ›ran ve istifa etmeme neden olan
damla bir sonraki y›l fen kitaplar›n› tart›ﬂaca¤›m›z› ö¤rendikten sonra oldu. Fen kitaplar› belki farkl› olur diye umup birkaç›na bakt›m.
Ayn› ﬂey... Görünüﬂte düzgün ama incelenince
dehﬂete düﬂüren kitaplar. Dört resimle baﬂlayan bir
kitap vard›: ilki kurmal› bir oyuncak, sonra bir
otomobil, sonra bisiklet süren bir çocuk, sonra bir
ﬂey daha. Ve her resmin alt›nda ﬂu soru vard› “Hareketi ne sa¤l›yor?”
“Tamam, dedim kendi kendime, biliyorum ne
oldu¤unu... Mekanikten sözedecekler... Oyunca¤›n içindeki zemberekten, kimyadan, otomobilin
motorundan, biyolojiden, kaslar›n
nas›l çal›ﬂt›¤›ndan…”
Babam›n bana sorabilece¤i türden bir soruydu bu:
 Bu oyunca¤› ne çal›ﬂt›r›yor?
Yan›t›n› kendi verirdi:
 Güneﬂ...
Ard›ndan keyifli bir tart›ﬂma
baﬂlard›:
 Hay›r güneﬂ de¤il... ‹çindeki
zemberek... derdim ben.
Babam da,
 Zembere¤i kim kurdu? diye sorard›.
 Ben...
 Zemberi¤i kuracak gücü nerden ald›n?
 Yiyerek...
 Gördün mü? O yedi¤in ﬂeyler de güneﬂ sayesinde büyürler. Bu yüzden de her ﬂeyin hareket
kayna¤› güneﬂtir...
Hareketin güneﬂ enerjisinin bir dönüﬂümü oldu¤u düﬂüncesi çocu¤a iﬂte böyle aktar›l›r!
Sayfay› çevirdim. Kurmal› oyuncak için yan›t
“Hareketi enerji sa¤lar”d›. Bisikletli çocuk için
ise... gene “Hareketi enerji sa¤lar”d›... Her soru
için ayn› yan›t: “Hareketi enerji sa¤lar.”
Daha anlams›z bir yan›t düﬂünülemez. Enerji
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“Tanr› hep bilinmeyeni aç›klamak için icat edilmiﬂtir. Bir s›rr› anlad›¤›n›zda bu s›rr› Tanr›’n›n elinden al›yorsunuz; ona art›k ihtiyac›n›z kalm›yor. Ama bu sefer baﬂka s›rlar için gerekiyor. Bu yüzden
evreni O’na yaratt›r›yoruz, çünkü evrenin yarad›l›ﬂ›n› daha kavrayamad›k. Bilinç, yaﬂam süresi,
yaﬂam ve ölüm gibi fizik yasalarn›n aç›klayamad›¤› ﬂeyleri anlamak için O’na gerek duyuyoruz.
Tanr› hep bilinmeyenlerle iliﬂkilidir. Yani fizik yasalar›n›n Tanr› olarak alg›lanmas› gerekti¤ine
inanm›yorum, çünkü fizik yasalar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.”
yerine “vakalikses” diyelim... ‹ﬂte genel ilke: “Hareketi vakalikses sa¤lar.” Ne geçti elimize? Ne ö¤rendik? Hiç! Çocuk bundan bir ﬂey ö¤renemez ki,
bu sadece bir kelime!
Ayn› mant›kla hareket eden her ﬂeyi de enerjinin durdurdu¤unu söyleyebiliriz...
Bunun yerine kurmal› oyunca¤›n içinde zembere¤in oldu¤unu görüp, zemberekler ve tekerlekler
hakk›nda bir ﬂeyler ö¤renip hiç enerjiden sözetmemeleri çok daha yararl› olurdu. Daha sonra, çocuk
ancak oyunca¤›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› ö¤rendikten sonra, enerjiyi ve enerjinin genel ilkelerini anlayabilir.
Anlatt›klar› ﬂey asl›nda konsantre enerjinin daha hafifletilmiﬂ enerji biçimlerine
nas›l dönüﬂtü¤ü ki bu da enerjiye
çok ince bir bak›ﬂ aç›s›. Bu örneklerde enerji ne art›yor ne de azal›yor, sadece bir biçimden di¤erine
dönüﬂüyor.
Ama bütün kitaplar böyleydi:
gereksiz, kar›ﬂ›k, çeliﬂkili, kafa kar›ﬂt›r›c› ve hatta k›smen yanl›ﬂ bilgilerle doluydular. Biri bu kitaplardan bilim hakk›nda nas›l birﬂeyler
ö¤renebilir, bilemiyorum do¤rusu,
çünkü bu bilim de¤il ki...
Matematik kitaplar›na benzeyen bu dehﬂet verici kitaplar› gördü¤ümde, volkan
patlamalar› sürecim yeniden baﬂlad›. Matematik
kitaplar›n› okumuﬂ olmaktan yorgun düﬂtü¤ümden ve tüm emeklerimin boﬂa gitmesi yüzünden hevesim de k›r›ld›¤›ndan, böyle bir y›la daha katlanamayaca¤›m› düﬂünüp istifa ettim.
Hareketi-enerji-sa¤lar kitab›n›n Müfredat Komisyonu taraf›ndan E¤itim Bakanl›¤›’na önerilece¤ini duyunca son bir çaba daha sarfetmeye karar verdim. Komitenin toplant›lar› halka aç›kt› ve halk da
yorum yapma hakk›na sahipti. Toplant›da aya¤a
kalk›p bu kitab›n neden kötü oldu¤unu anlatt›m.
Komiteye benim yerime al›nan adam,
 Bu kitap Bilmemne Uçak ﬁirketi’nde çal›ﬂan
altm›ﬂbeﬂ mühendis taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r, dedi.

ﬁirketin oldukça iyi mühendisleri oldu¤undan
kuﬂkum yoktu, ama altm›ﬂbeﬂ mühendis bir arada
oldukça geniﬂ bir yelpaze oluﬂturur, araya birkaç
zay›f mühendis de girmeden olmaz... Sonuçta bir
kez daha imparatorun burnunu ortalama yöntemiyle hesaplama meselesine geliyorduk. Ya da kapaklar›n›n aras› boﬂ olan kitap meselesine.
Adama laf anlatamad›m ve kitap heyet taraf›ndan onayland›.
Komitede benim de oldu¤um dönemde uzun
tart›ﬂmalara ra¤men bir karara varamad›¤›m›z birbirlerine çok benzeyen iki kitap vard›. Biz de karar›
Bakanl›¤a b›rakm›ﬂt›k. Bakanl›k art›k kitab›n fiyat›n› öncelikli olarak gözönünde bulundurdu¤undan, ihaleyi tekrar açmaya ve bu birbirine çok benzeyen
iki kitaptan daha düﬂük fiyatl› olan›n› kabul etmeye karar verdi. Sonra baﬂka bir soru soruldu: Okullar
kitaplar› dönem baﬂlamadan önce
alabilirler miydi?
Yay›nevlerinden birinin temsilcisi aya¤a kalk›p,
 Teklifimizi kabul etmiﬂ olman›zdan büyük gurur duyduk.
Bir sonraki döneme kitaplar› zaman›ndan önce haz›r edebiliriz, dedi.
Di¤er yay›nevinin temsilcisi aya¤a kalk›p,
 Biz teklifimizi önceki teslimat tarihine göre
yapm›ﬂt›k. Biz de kitaplar› daha erkene yetiﬂtirebiliriz. San›r›m her iki yay›nevinin de yeni tarihe göre yeni bir teklif sunmas› daha do¤ru olur, dedi.
Heyetten Pasedana avukat› olan Bay Norris bu
ikinci yay›nc›ya,
 Peki daha erken bir tarih için teklif etti¤iniz
fiyat nedir? diye sordu.
Adam çok daha düﬂük bir fiyat verdi! Birincisi
aya¤a kalk›p,
 Madem o teklifini de¤iﬂtiriyor, o zaman benim de de¤iﬂtirme hakk›m do¤ar, dedi ve çok daha
düﬂük bir fiyat önerdi.
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Noris de bunun üzerine,
 Beyler, bu nas›l oluyor? Önceki anlaﬂmayla
alacaklar›m›z›n ayn›s›n› al›yoruz ve ﬂimdi daha
ucuz öyle mi? diye sordu temsilcilere.
 Evet, dedi adamlardan biri, normalde kullanmayaca¤›m›z bir bask› yöntemi kullanaca¤›z… diyerek kitab›n neden daha ucuza gelece¤ine dair bir
bahane uydurdu.
Öteki adam da hemfikirdi:
 Daha çabuk üretirsek daha ucuza mal olur!
‹nan›lmazd›! Sonuçta iki milyon dolar daha
ucuza anlaﬂ›ld›. Norris bu ani de¤iﬂim karﬂ›s›nda
gerçekten çok k›zg›nd›.
Bu arada, ne zaman
komitemiz toplansa, ortal›kta yay›nc›lar da
oluyordu ve üyelerle
dirsek temas›nda olmak
için onlar› yeme¤e götürüyor, onlara kitaplar›
hakk›nda bilgi veriyorlard›. Ben hiç gitmedim.
ﬁimdi geri dönüp
bak›nca her ﬂey apaç›k
görünüyor ama bir gün
kargodan üzerinde “Ailemizden ailenize, ﬁükran Gününüz Kutlu Olsun. Pamilios Ailesi” yaz›l›
bir mesajla bir kuru meyve sepeti ç›kt›¤›nda anlayamam›ﬂt›m. Hiç ad›n› duymad›¤›m bir aile... Belli ki biri bu paketi bir arkadaﬂ›n›n ailesine göndermek istemiﬂ ama isim ve adresi yanl›ﬂ yazm›ﬂt›.
Yanl›ﬂl›¤› düzeltmek için kargo ﬂirketininden gönderen kiﬂinin telefonunu al›p arad›m.
 Merhaba, ad›m Feynman, elime sizden bir
paket geçti de…
 Ooo Bay Feynman, ben Pete Pamilio...
Ve bunu öyle samimi bir tonla söyledi ki bu
adam› tan›yor olmal›y›m diye geçirdim içimden.
Zaten normalde isim konusunda ahma¤›n biriyimdir, birtürlü kimin kim oldu¤unu hat›rlayamam.
 Afedersiniz Bay Pamilio, dedim, kim oldu¤unuzu tam ç›karamad›m...
Kitaplar›n› de¤erlendirdi¤im yay›nc›lardan biri
oldu¤u anlaﬂ›ld›.

 Anl›yorum, dedim, ama bu yanl›ﬂ anlamaya
neden olabilir...
 Ama bu sadece bir aile tebri¤i... dedi.
 Evet ama, dedim, ben sizin yay›mlad›¤›n›z
bir kitab› de¤erlendiriyorum ve bir baﬂkas› sizin bu
zerafetinizi farkl› yorumlayabilir!
Herifin niyetini anl›yordum tabii ki ama aptal
rolü oynamay› tercih ettim o esnada.
Bunun gibi daha birsürü ﬂey daha oldu. Ama
bir f›rsat› gerçekten kaç›rd›m. E¤er yeterince h›zl›
düﬂünmüﬂ olsayd›m, komitede gerçekten çok iyi
zaman geçirebilirdim. ‹lk toplant›ma kat›lmadan
bir önceki gün San Francisco’da otelime yerleﬂti¤imde, ﬂöyle bir ﬂehri
dolaﬂmaya ve bir ﬂeyler
yemeye karar verdim.
Asansörden ç›kt›¤›mda
otel lobisinde kanepede
oturan iki adam birden
f›rlay›p yan›ma geldi.
 ‹yi akﬂamlar Bay
Feynman, nereye böyle?
San Francisco’da görmek istedi¤iniz bir yer
var m›? Gezdirelim...
Bir yay›nc›l›k ﬂirketinden geliyorlard›. Onlarla birlikte yapmak isteyebilece¤im herhangi bir
ﬂey olamazd›.
 D›ﬂar› ç›k›p birﬂeyler at›ﬂt›raca¤›m...
 Sizi yeme¤e götürelim...
 Yoo hiç zahmet etmeyin, ben yaln›z olmak
istiyorum.
 Elbette... Yapmak istedi¤iniz herﬂeyde size
yard›mc› olabiliriz.
Dayanamad›m.
 O halde gidip baﬂ›m› belaya sokmak istiyorum, dedim.
 Bunda da yard›mc› olabiliriz...
 Gerek yok. Ben baﬂ›m›n çaresine bakar›m...
Sonra düﬂündüm, Ne büyük hata! Adamlar›n
istediklerini yapmalar›na izin vermeli ve kay›t tumal›yd›m. Böylece Kaliforniya eyaleti yay›nc›lar›n
ne kadar ileri gidebileceklerini ö¤renebilirdi. ♦

Son sözleri: “Ölmek o kadar s›k›c› ki... ‹ki defa hiç çekilmez...”
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