
Albert Einstein, Isaac Newton’dan
sonra gelmifl en büyük bilim dâhisiydi.
Ama sorunlardan da nasibini alm›flt›.
Okul ve matematikle (evet, matematik-
le) ilgili güçlükler yaflam›flt›; otorite-
ler, kad›nlar ve politikac›larla da so-
runlar› vard›. Bir dâhiydi, ama çok “in-
san” bir dâhiydi; birçok insan›n kendi-
ni onunla özdefllefltirebilmesini iflte o-
nun bu yönü sa¤l›yor. 

Albert Einstein’›n en ola¤anüstü
yönlerinden biri de, çocukken çok
s›radan görünmesi. Görelili¤i dün-
yaya arma¤an eden ve bizlere
evrenin sezgilerimizle alg›lad›-
¤›m›zdan çok baflka oldu¤u-
nu gösteren adam, 14 Mart
1879’da Almanya’n›n güne-
yindeki küçük bir kent o-
lan Ulm’da dünyaya geldi.
1880 y›l›nda, babas›n›n
elektrik teknolojileri ifli
bat›nca, ailesi Münih’e ta-
fl›nd›. Einstein, ailenin ilk
çocu¤uydu. 1881’de, Maja
adl› k›zkardefli dünyaya gel-
di.

Babas›, Einstein’›n do¤al
dünyaya olan ilgisini destekledi;
annesiyse kültürel konulara, özel-
likle de müzi¤e. Amcalar› da, mate-
mati¤e ve mekanik ayg›tlara ilgi duy-
mas›n› sa¤lad›lar. 1884 y›l›nda, Al-
bert’in babas› ona küçük bir manyetik
pusula verdi: dünyan›n geri kalan›n-
dan tümüyle yal›t›lm›fl, yine de ne
olursa olsun her zaman kuzeyi göste-
ren pusula i¤nesi, o¤lan› büyülemiflti.
Amcas›n›n verdi¤i bir buhar makinesi
modeli de onu ayn› ölçüde etkisi alt›-
na alm›flt›.

Einstein evde Musevilik e¤itimi al-
sa da, ailesinin çok dindar oldu¤u söy-
lenemezdi. Asl›nda, gitti¤i ilk ilkokul,
Einstein’›n evine yürüyerek 20 daki-
kal›k uzakl›kta bulunan bir Roma Ka-

tolik okuluydu. Einstein okulda öteki
çocuklardan uzak duruyordu. Konufl-
may› ö¤renme konusunda yavaflt›; do-
kuz yafl›na kadar aç›k bir biçimde du-
raksayarak konufluyordu. Bilim ve ma-
tematik d›fl›ndaki konulara ilgisi çok
azd›. Bundan daha dikkate de¤er ola-
n›, hem ses-

sizce, hem
de aç›k bir biçimde zaman›n Alman
okullar›nda yayg›n olan yönetim anla-
y›fl›na ve otoriteye bafl kald›rmas›yd›.

Belki de, okulda ö¤rendi¤i en ya-
rarl› fley, konular› kendi süzgecinden
geçirerek ele almak oldu. Y›llar sonra
flöyle diyordu: “Normal bir yetiflkin as-
la uzay ve zaman sorunlar›n› düflün-
meye zaman ay›rmaz... Ancak, benim
entellektüel geliflimim gecikmeliydi...
böylece, do¤al olarak, normal becerile-

re sahip bir çocuktan farkl› bir biçim-
de, ben sorunun çok daha derinlerine
inebiliyordum.”

Einstein 17 yafl›na geldi¤inde, ‹sviç-
re’nin Zürih kentindeki Federal Poli-
teknik Enstitüsü’ne gitmeye karar ver-
di. Ancak, girifl s›nav›nda baflar›l› ola-
mad› ve Aarau Kanton Okulu’nda bir
bütünleme y›l› geçirdi. ‹kinci kez bafl-
vurdu¤unda, enstitüye kabul edildi.

1900 y›l›nda mezun olunca, fizik
konusunda yard›mc› doçent ol-

mak istedi, ancak geri çevrildi.
‹sviçre’nin Schaffhausen

kentindeki bir okulda yar›
zamanl› olarak ö¤retmen-
li¤e bafllad› ve ‹sviçre va-
tandafl› oldu. K›sa bir
süre sonra, Bern’deki
‹sviçre Patent Ofi-
si’nde üçüncü s›n›f
teknik uzman olarak
tam zamanl› bir ifle
geçti. 1903 y›l›nda, Po-
liteknik Enstitüsü’ndey-

ken onunla ayn› zaman-
da matematik ve fizik ö¤-

renimi gören Mileva Ma-
ric’le evlendi.
Bir yandan da, ça¤dafl fizik

çevrelerinde hemen hemen hiç
kimse taraf›ndan tan›nmasa da, fi-

zik konusunda düflünmeyi sürdürüyor
ve bu alandaki geliflmeleri yak›ndan
izliyordu. 1905 y›l›nda, okuman›n ve
bu konuya kafa yorman›n yarar›n›
gördü. 1905, onun “annus mirabilis”i
yani mucize y›l› oldu; fizikte yeni bir
ç›¤›r açan dört makalesi yay›mland› ve
Zürih Üniversitesi’ndeki doktora tezi-
ni tamamlad›. (Bunlara ek olarak,
1906 y›l›n›n bafllar›nda iki önemli ma-
kalesi daha yay›mland›).

Böylesi bir s›çray›fl, neredeyse hiç
duyulmam›flt›. Buna benzer tek bir dö-
nem akla geliyordu; o da, Isaac New-
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Albert Einstein
Evreni Yeni Bafltan Yapan Adam

Görelilik kuramlar›, Albert Einstein’› dünyan›n en ünlü bilimadam› yapt›. Yine de, 
onun yaflam› fizikten çok daha fazlas›n› içeriyordu.



ton’un, 23 yafl›ndayken, evrensel küt-
leçekim düflüncesini ortaya att›¤›, be-
yaz ›fl›¤›n tüm renklerin bileflimden
olufltu¤unu ve kalkülüsü gelifltirdi¤i
1665 – 1666 y›llar›.

Einstein’in 1905 y›l›nda yay›mla-
nan dört makalesinin konular›, genifl
bir da¤›l›m gösteriyordu. ‹lk makalesi,
fotoelektrik etkisini aç›kl›yordu (›fl›k,
enerji içerir ve maddeyle etkileflim ku-
rar). ‹kinci makalesi, Brown hareketi-
nin nedenini aç›kl›yordu (›s›y›, mole-
küllerin hareketleri oluflturur). Özel
bir görelilik kuram› ortaya atm›flt› (u-
zay ve zaman birbirinden ayr›lamaz)
ve kütleyle enerjinin birbirine eflde¤er
oldu¤unu öne sürmüfltü. (Bu son ma-
kale, ça¤dafl biçimiyle E = mc2 olarak
ifade edilen ünlü formülü de içeriyor-
du.) Bu makalelerin herhangi biri bile,
fizik alan›nda büyük bir kariyer yap-
mas›na yeterliydi.

1906 y›l›n›n Ocak ay›nda, çal›flt›¤›
patent ofisi, doktoras›n› baflar›yla ver-

mesi nedeniyle derecesini ikinci s›n›f
teknik uzmanl›¤a yükseltti.

Bilim ve Politika
Fizik dünyas›nda Einstein’›n ünü

h›zla art›yordu. Sonraki on y›l boyun-
ca sayg›nl›¤› gittikçe artan üniversite
atamalar› ve ilk onursal derecesini al-
d›. Bir yandan, dünyan›n gidifline ve
siyonizm de içinde olmak üzere poli-
tik konulara ilgisi derinlefliyordu.

1914 y›l›nda 1. Dünya Savafl› pat-
lak verdi¤inde, Berlin Üniversitesi’nde
profesördü. Savafltan ve bilimadamla-
r›n›n birço¤unun askeri projelerde ça-
l›flmaya isteklili¤inden bezginlik du-
yan Einstein bir pasifist oldu.

Savafl karfl›t› bildirileri imzalad› ve
savafl› sona erdirmek için çal›flanlara
destek verdi. Ancak, ‹sviçre vatandafl›
oldu¤u için ad›mlar›n› dikkatli atmas›
gerekiyordu. Asl›nda, Alman askeri
otoriteleri, onun savafl karfl›t› etkinlik-

lerinin fark›ndayd› ve sessizce, ülkeyi
izinsiz terk edemeyecek 30 pasifistin
bulundu¤u listeye onun da ad›n› yaz-
d›lar.

Savafl sürerken, Einstein kendini
kuramsal fizi¤e verdi. Görelilik konu-
sundaki düflüncelerini gelifltiriyor ve
kütleçekimini de kapsayan daha genel
bir kuram› biçimlendirmeye çal›fl›yor-
du. Birçok çal›flma ve say›s›z yanl›fl ç›-
k›fltan sonra, kuram, 1916’da yay›m-
land›. Savafl nedeniyle kuram›n Al-
manya’n›n d›fl›nda duyulmas› yavafl ol-
du.

Savafltan bir y›l kadar sonra, genel
görelili¤in öngörülerinden biri -›fl›¤›n,
kütleçekimiyle bükülmesi- s›nand›.
May›s 1919’da, ‹ngiliz bir ekibin bir
Günefl tutulmas›n› izlemek için düzen-
ledi¤i araflt›rma gezisinde, bilimadam-
lar›, Günefl’in yak›nlar›ndaki belli bir
y›ld›z alan›n›n, tutulma s›ras›ndaki ve
normal zamanlardaki konumunu bir-
biriyle karfl›laflt›rd›lar. Einstein’›n ku-
ram› do¤ruysa, y›ld›zlar›n konumu-
nun çok az de¤iflmesi gerekiyordu.
Gerçekten de öyle oldu; hem de tam
olarak kuram›n öngördü¤ü kadar. Ku-
ram› do¤rulanan Einstein, bir gecede
dünya çap›nda ün kazand›. Bu, Einste-
in’›n, halk dilinde “anlafl›lamaz deha”
anlam›na gelen “Einstein” oldu¤u an-
d›. Ünü yay›ld›kça, özel yaflam›nda da
büyük de¤ifliklikler oldu. Sonunda,
1919 y›l›nda o ve efli Mileva bofland›-
lar. Mileva, 1914 y›l›nda o¤ullar› Hans
Albert ve Eduard’la birlikte Zürih’e
dönmüfltü. Mileva’yla bofland›ktan k›-
sa bir süre sonra Einstein, kuzeni El-
sa’yla evlendi.
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Uluslararas› Ün
1921 y›l›nda, fizik alan›nda verilen

Nobel Ödülü’nü ald›; ancak, görelili¤i
de¤il, fotoelektrik etkisini keflfetti¤i i-
çin ödüle hak kazanm›flt›. Nobel kuru-
lunun görelilikle ilgili kuflkular›n› çok
az say›da fizikçi paylafl›yordu. 1920’li
ve 1930’lu y›llarda, fizikte, birçok genç
fizikçiyi bu alana çeken büyük çapta
bir devrim yafland›.

Einstein, bu devrimin sürmesi için
çok fley yapsa da, y›llar geçtikçe, kendi-
ni, fizi¤in gitti¤i yönle gittikçe daha
çok çeliflir buluyordu. Özellikle, flans›n
ve istatisti¤in önemli rol oynad›¤› ku-
antum mekani¤inin yükseliflinden hiç
hofllanm›yordu. “Gott würfelt nicht!”
diyordu: Tanr› kumar oynamaz. Sonuç-
ta, alan›n öncü kesiminden uzak düfltü.

Fizi¤in yan› s›ra, Einstein daha o
zamanlar bile, birçok toplumsal ülkü-
de de önemli bir figürdü. 1921 y›l›nda,
Kudüs’teki ‹brani Üniversitesi için pa-
ra toplamak amac›yla, zaman›n önde
gelen siyonistlerinden Chaim Weitz-
mann’la birlikte ABD’yi gezdi. Uluslar
Birli¤i’nin entellektüel iflbirli¤iyle ilgili
bir kuruluna kat›ld›; ‹nsan Haklar› ‹çin
Alman Birli¤i’nin de önemli üyelerin-
den biriydi. Fransa’y› ziyaret ederek
görelilik üzerine dersler verdi ve savafl-
la kopan bilimsel ve öteki ba¤lar› yeni-
den kurmaya çabalad›.

Kuramlar› baflka bir dünyadan gel-
miflçesine gözükse de, Einstein gerçek-
çili¤ini hiç kaybetmedi. Görelilik kura-
m› Günefl tutulmas› gözlemleriyle do¤-
ruland›ktan k›sa bir süre sonra, Lon-
don Times gazetesine, “Bugün Alman-
ya’da bir Alman bilimadam› olarak ni-
telendiriliyorum; ‹ngiltere’deyse ‹sviç-
reli Yahudi olarak. Bir “bête noir” (en
çok tiksinilen kimse anlam›na gelen
Frans›zca bir deyim) olarak kabul edi-
liyor olsam, bu tan›m tersine dönerdi:
Almanlar için ‹sviçreli Yahudi, ‹ngiliz-
ler içinse bir Alman bilimadam› olur-
dum” diyordu. Sonradan, Sorbon-
ne’daki bir konuflmas›nda görelili¤i de
benzer sözcüklerle aç›klad›.

1930’lu y›llarda, Avrupa üzerinde
totaliter bulutlar toplanm›flt›. Hem fa-
flizm, hem de komünizm, bireyselli¤i
kitleler u¤runa yok etmeye ve ulusal
ekonomileri bürokratik kararlarla yön-
lendirmeye çal›fl›yordu.

Özünde bir otorite karfl›t› olan Eins-
tein, bu ak›mlar›n hiçbir iyi yönünün

olmad›¤›n› düflünüyordu. 1930 ve
1932 y›llar› aras›nda, ABD’ye üç k›sa
yolculuk yapt›. 1932 y›l›nda Princeton
Üniversitesi ‹leri Araflt›rmalar Enstitü-
sü’nden davet ald›. Zaman›n› Prince-
ton’la Berlin aras›nda bölmeye karar
vermifl olsa da, 1933 y›l›nda Adolf Hit-
ler’in ve Nazi Partisi’nin Almanya’ya
egemen olmak üzere yükselifliyle ABD-
’nin yolunu tuttu.

Princeton’da, fizik araflt›rmalar›n›
sürdürdü; çok say›da gençle birlikte
–sonradan kan›tland›¤› gibi boflu boflu-
na- genel görelili¤i elektromanyetik
kuram›na ba¤layan bir birleflik alan
kuram› üzerinde çal›flt›.

1939 y›l›nda, pasifist Einstein, Al-
manya’n›n Avrupa’daki savaflç› tutu-
mundan tam anlam›yla korkuya kap›l-

m›flt› ve Almanya’ya karfl› koymak üze-
re yap›lan askeri haz›rl›klar› destekli-
yordu. ABD Baflkan› Franklin Roose-
velt’e yaz›lan ve ABD’yi, uranyum fis-
yon tepkimelerine dayanan bir atom
bombas› yapmak üzere araflt›rma bafl-
latmaya ça¤›ran (ABD’deki bir baflka
s›¤›nmac› olan fizikçi Leo Szilard’›n ta-
sarlad›¤›) bir mektubu imzalad›. Bir
sonraki y›l ABD vatandafl› oldu.

ABD 2. Dünya Savafl›’na girdikten
sonra, Einstein bu davaya yard›m et-
mek için elinden geleni yapt›. ABD De-
niz Kuvvetleri Savafl Gereçleri Daire-
si’nde dan›flman olarak çal›flt›; ayr›ca
1905’te yay›mlad›¤› özel görelilik ma-
kalesinin bir kopyas›n› elyaz›s›yla ha-
z›rlad›. Bu elyazmas›, bir aç›k art›rma-
da 6 milyon dolara sat›ld› ve geliri sa-
vafl çal›flmalar›na aktar›ld›. Öte yan-
dan, efsaneler ne derse desin, Einste-

in, hiçbir zaman atom bombas›n›n ge-
lifltirildi¤i Manhattan Projesi’nde çal›fl-
mad›.

Avrupa’da ilerleyen müttefik kuv-
vetleri Nazi ölüm kamplar›nda bulu-
nanlar› özgürlü¤üne kavuflturdu¤un-
da ve Yahudi soyk›r›m›n›n boyutlar›
aç›¤a ç›kt›¤›nda, o zamanki pek çok in-
san gibi, Einstein da dehflete kap›lm›fl-
t› – Hiroflima ve Nagasaki kentlerinin
atom bombas›yla yok edilmesi de onu
ayn› biçimde dehflete bürüdü. Her iki
duruma da tepkisi, tek bir dünya dev-
leti kurulmas› ve evrensel silhas›zlan-
ma için ça¤r› yapmak oldu; bu bar›flç›l
amaçlar için çal›flan kurullara ve ör-
gütlere kat›ld› ve onlara destek verdi.
ABD hükümeti, bu örgütlerden baz›la-
r›n›n komünizm yanl›s› oldu¤undan
kuflkuland›¤› için, FBI Einstein’a iyi
gözle bakm›yordu ve onunla ilgili bin-
lerce sayfal›k bir dosya haz›rland›. So-
¤uk savafl y›llar› boyunca, pasifist ve
sosyalist düflünceleri nedeniyle bir
Sovyetler Birli¤i sempatizan› oldu¤un-
dan kuflkuland›lar.

Einstein, Yahudi örgütlerinde etkin
kald› ve 1948 y›l›nda ‹srail devleri ku-
ruldu¤unda güçlü destekçilerinden bi-
riydi. 1952 y›l›nda, ‹srail’in baflbakan›
David Ben Gurion onu ‹srail’in (Weitz-
man’dan sonra) ikinci baflkan› olmaya
davet etti¤inde Einstein bu daveti geri
çevirdi. Derinden etkilenerek, bu ifl i-
çin çok yafll› ve güçsüz oldu¤unu; be-
cerilerinin ve deneyiminin nesnel so-
runlarla çal›flmaya uygun oldu¤unu
belirtti. Fizik problemleri üzerinde ça-
l›flan bir fizikçi olarak kalmay› ye¤ledi.

1950’lere gelindi¤inde, 1905 ve
1916’n›n flafl›rt›c› kuramlar› art›k fizi-
¤in içine ifllemiflti. Onlara Einstein ya-
flam vermiflti; ama, bu kuramlar çoktan
tüm insanl›¤›n ortak mal› ve gelece¤ini
biçimlendiren önemli etkilerden ol-
mufllard›.

Albert Einstein, evreni yeni bafltan
yapan ve insanl›¤a, nas›l kullanacakla-
r›n› hâlâ tam olarak bilmedikleri arma-
¤anlar› veren adam, yaflama t›pk› en
bafltaki gibi sessizce veda ederek, 18
Nisan 1955’te 76 yafl›ndayken Prince-
ton Hastanesi’nde öldü. Son sözleri
hiçbir zaman bilinemedi; çünkü Al-
manca’yd›lar ve o s›rada yan›nda du-
ran hemflire bu dili bilmiyordu.
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