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Albert Einstein, modern 
zamanların en ünlü bilim 

insanı... 
Uzay, mekân ve zaman kavramlarını değiştiren bir 

fizikçi. Dağınık saçları ve çorapsız giydiği 
ayakkabılarıyla hep göze batan bu çok yönlü bilim 

insanının gizli kalmış dünyasında yolculuğa 
başlıyoruz... 



  

• Einstein, 1879 yılında Güney 
Almanya'nın Ulm kentinde 
dünyaya geldi. Babası küçük 
bir elektrokimya fabrikasının 
sahibi; annesi ise, klasik 
müziğe meraklı, eğitimli bir ev 
hanımıydı. Konuşmaya geç 
başlaması ve içine kapanık bir 
çocuk olması, ailesini 
tedirginliğe düşürmüşse de, 
sonraki yıllarda bu korkularının 
gereksizliği anlaşılacaktı. 
Giderek meraklı, hayal gücü 
zengin bir çocuk olarak 
büyüyordu.



  

Okulu hiçbir zaman sevemedi. Gerçekten de, genç Einstein'ın 
ileride ortaya çıkacak dehasının temelleri, kendisinin de 

sonradan belirttiği gibi, okulda değil başka yerlerde atılmıştı: 
"Çocukluğumda yaşadığım iki önemli olayı unutamam. Biri, beş 

yaşında iken amcamın armağanı pusulada bulduğum gizem; 
diğeri on iki yaşındayken tanıştığım Öklit 

geometrisi.Gençliğinde bu geometrinin büyüsüne kapılmayan 
bir kimsenin, ileride kuramsal bilimde parlak bir atılım 

yapabileceği hiç beklenmemelidir!" 



  

• Filozofun ilk çocukluk döneminde, kariyeriyle ilgili tohumlara pek 
rastlanmaz. Örneğin, Einstein'ın köşeli bir kafası olduğunu, geç 
konuştuğunu, kötü bir öğrenci olduğunu söylemek neyi gösterir? 
Ama onun henüz 12 yaşındayken bir geometri kitabı dolusu 
problemi büyük bir hızla tek başına çözebilmesi ve 13 yaşında 
Immanuel Kant 'ın "Kritik der reinen Vernunft" (Salt Aklın 
Eleştirisi) adlı eserini okuması şaşılacak bir durumdu. Ve 17 
yaşındayken kendi çabalarıyla öğrendiği yüksek matematik ve 
teorik fizik temellerini kavraması, onun yüksek zekâsını açıkça 
ortaya koyuyor. 



  

Çocukluk Dönemi
•   Einstein...İçe kapanık, oyundan 

hoşlanmayan, geç konuşmuş 
(rivayete göre 4 yaşında konuşmuş) 
bir çocuktu. Bu yalnızlık döneminin 
izlerini tüm yaşamı boyunca korudu. 
Annesi Paulin' in isteği üzerine 6 
yaşında keman dersleri almaya 
başladı. Klasik müzik kültürü, yaşamı 
boyunca onun için dinlendirici bir 
uğraş olacaktı. Cep pusulasının 
esrarıyla  soru sormaya başladı. Bir 
pusulanın iğnesi neden hep aynı 
yönde dönüyordu? 4-5 yaşlarında 
kendisine sorduğu bir soruydu bu. 12 
yaşına geldiğinde Pisagor teoremiyle 
tanıştı ve  görünürdeki karmaşıklığa 
karşın bir dizi olgunun basit bir 
açıklaması olacağına inanmaya 
başladı. Liseye yazıldı. Sonra 1894' 
te babasının işi bozuldu ve aile, 
İtalya' nın Milano kentine göç etti.  



  

Einstein de Bir Zamanlar Üniversite 
Sınavını Kazanamamıştı! 

• Einstein,  bir delikanlı olarak pek 
az zeka umudu verdi. Bir 
öğretmeni “sen asla bir şey 
olamayacaksın Eistein” sözleri 
üzerine katı bir disiplini ve skolastik 
eğitim uygulayan Alman okul 
sistemini terk  etti.  16 yaşında iken 
Zürih Teknik Üniversitesi'ne girmek 
istedi. Ama matematik dışındaki 
konularda -modern diller, zooloji ve 
botanik bilgisi- eksik olduğu için 
üniversiteye alınmadı. Ancak o 
yılmadı. Bir liseye devam etti, lise 
diploması aldı, 1896' da Zürih 
Teknik Üniversitesi' nin fizik ve 
matematik öğretmeni yetiştiren 
bölümüne kaydolmayı başardı . 



  

Fizikçiler ve kadınlar 

• Einstein, Sırp asıllı 
Mileva Maric adlı bir 
fizik öğrenci ile 
evlendi. Mileva, 
Einstein’nın 1905′te 
çıkardığı araştırmanın 
matematik 
hesaplarında 
yardımcı olmuştur.



  

Eşi Mileva Maric
• 21 yaşını doldurduğunda 

İsviçre vatandaşlığına 
geçti. İki yıl sonra da okul 
arkadaşlarından Sırp 
asıllı Mileva Maric ile 
evlendi. Bir yıl kadar önce 
bu bayandan bir kız 
çocuğu olmuştu. Lieserl 
adlı bu kız çocuğunun ne 
olduğu hala bilinmiyor. 
Mileva, aynı zamanda, 
Einstein’in ilgi duyduğu 
konuları tartışabildiği ilk 
kadındı. 



  

Evde kesinlikle onun sözü geçecek, ondan 
şefkat beklemeyecek ve kesinlikle sitem 

etmeyecekti
• Mileva 1914 yılında iki oğluyla 

birlikte Berlin'e döndüğünde 
Einstein Prusya Akademisi'ndeki 
görevine başlamıştı. Onunla birlikte 
yaşamak isteyen karısına 
inanılmaz şartlar sıraladı. Evde 
kesinlikle onun sözü geçecek, 
ondan şefkat beklemeyecek ve 
kesinlikle sitem etmeyecekti. 
Mileva bu hayata yalnızca birkaç 
hafta dayanabildi ve çocuklarıyla 
birlikte İsviçre'ye döndü. 1919 
yılında büyük mücadeleler sonucu 
boşandılar. 



  

Kuzeni Elsa 

• İlk eşinden Hans ve Eduard isminde iki erkek 
çocuk sahibi olan bilim adamını 1914 yılında eşi 
terk etti. 1. Dünya Savaşı nedeniyle yiyecek 
kıtlığı sırasında mide ağrıları çeken bilim 
adamına kuzeni Elsa bakmış ve ikinci defa 
kuzeni Elsa (takma ismi Else) ile evlenmiştir.



  

Küçük oğlu Eduard akıl hastası
• Küçük oğlu Eduard akıl 

hastalığı nedeni ile Zürih 
yakınlarında bir bakım 
evinde hayatını geçirmiş; 
büyük oğlu Albert, babası 
ve annesinin karşılaştığı 
Zürih Polytecnic’te 
mühendislik okumuş ve 
daha sonra University of 
California, Berkley’de 
profesörlük yapmıştır. 
1955′de Princeton’da 
ölmüştür; oğlu Albert 
yanında bulunmuştur.



  

“Sayın Einstein...” diye hitap edilmeye 
başlandı... 

• Zorluklarla geçen 
tahsil hayatı geride 
kaldığında, hayata 
bakış açısıyla dünya 
çapında bir şöhrete 
ulaşmıştı.
“Sayın Einstein...” 
diye hitap edilmeye 
başlandı... 



  

• “Mekân dediğimiz şey, hariçte mevcut değildir. Bizim mekânda idrak 
ettiğimiz nesneler, aslında mevcudatın öz yapısından dış yapısına, 
yahut, dış yapısından öz yapısına doğru dizilme içinde bir bütündür ve 
zaman dahi bu diziliş içinde yer alan, birini ötekine göre kıyaslama 
metodundan başka bir şey değildir...”
şeklindeki ifadeleri, yerleşik düşünceleri alt üst etmişti.“Gördüğümüz 
objelerin, enerjinin yoğunlaşmış hali”  olduğunu açıklaması, yüzyıllar 
boyunca klasik fizikte kabul gören, maddenin, yapı taşlarının birleşimiyle 
meydana geldiği anlayışını çürüttü. Görülen nesnelerin, kütlesel yapılarının 
olmadığı ortaya çıktı. Madde, aslında enerjinin bir yoğunlaşma biçimiydi. 
Değişim tarzı ile formüle edilen enerjinin madde skalasındaki görüntüsü, 
görme aracına bağlıydı.



  

 E=mc^2

• Einstein, bir nesnenin kütlesinin, belirli bir enerjiye eşdeğer 
olduğunu E=mc^2 şeklinde formüle etti. Bu formül, aynı 
zamanda o nesnenin durağan bir yapı olarak 
algılanamayacağının ispatıydı.  Yani madde değil, 
Evrensel Enerjinin varlığı söz konusuydu. 

• Nükleer fisyon ve füzyon süreçlerinde çok büyük miktarda 
enerjinin serbest kalması da kütle ile enerjinin 
eşdeğerliliğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.(*1)  
Bunun en iyi örneği Hiroşima’ya atılan atom bombasıdır.6 
gramlık bombanın patlamasıyla 1 gramlık madde kaybı 
olmuş,sonuçta 10^21 erglik muazzam bir enerji oluşmuştur



  

 X-files
• Einstein ve X-files. Öteki bilim insanlarının aksine, X-files adı 

verilen normal üstü konulara çok meraklıydı. 1920'li yıllarda, 
fizik üzerine amatör araştırmalar yapan Amerikalı yazar Upton 
Sinclair'ın, telepatiyi konu alan "Zihinsel Radyo" adlı kitabına 
önsöz yazmıştı. Einstein, Sinclair'ın "altıncı his" ile ilgili 
kanıtlarının göz ardı edilemeyeceğine inanıyordu. Hatta, 
insanların telepatik yollarla iletişim kurabileceklerini de 
açıklamıştı. 



  

"Hayatımın en büyük hatası" şeklinde 
tanımladığı olaylar zincirinin kökeni…

• O ve evrensel hatası..Einstein'ın 
"Hayatımın en büyük hatası" 
şeklinde tanımladığı olaylar 
zincirinin kökeni 1917'ye, Görelilik 
Kuramı üzerine çalıştığı yıla 
uzanıyor. O dönemde, bilim 
insanları evrenin sonsuz ve 
değişmez olduğunu kabul 
etmişlerdi. Einstein'ı yılgınlığa 
düşüren ise, yeni bulduğu 
denklemlerin hep hareketli bir 
evreni desteklemesiydi. 
Dolayısıyla, kendisini pek çok 
öğrencinin yaptığı gibi davranmak 
zorunda hissetti ve evrenin 
sabitliğini korumak için, 
denklemlerine "lambda faktörü"nü 
kattı. Her şeye rağmen, 1927'de 
ABD'li astronom Edwin Hubble, 
evrenin gerçekte genişlediğini ilan 
etmişti. 



  

Lambda Faktörü
• Einstein bunun üzerine, ilk 

baştaki özgün denklemine 
dönerse, evrenin genişlemesini 
açıklayabileceğini anladı. Ve 
bir daha kullanmamak üzere 
lambda faktörünü 
denkleminden çıkarttı. Ancak, 
çok geçmeden astronomlar 
lambda faktörü gibi unsurların 
varlığına; hatta, evrenin 
büyümesini hızlandırdığına 
ilişkin kanıtlar buldular. İşte, 
Einstein'ın en büyük yanılgısı, 
lambda faktörünün bir yanılgı 
olduğunu düşünmesiydi.



  

Einstein aslında E=mc2'ye 
inanmıyor muydu?

• Einstein aslında E=mc2'ye 
inanmıyor muydu? 
Einstein, göreliliği 
kullanarak kütlenin (m), 
yüksek değerdeki enerjiye 
(E) eşitliğini kavradı; kesin 
değere ışık hızının karesi 
(c2) ile ulaşılıyordu. Bu 
uluslararası sistem 
birimiyle (SI unit), 1017 çok 
yüksek bir değeri 
karşılıyordu ve maddenin 
her kilogramda, nükleer 
santralin bir yılda ürettiğine 
eşit enerji yayması 
anlamına geliyordu. 



  

• Akıllara durgunluk veren bu fikrin 
uygulamaya geçirilmesine Einstein 
bile inanmıyordu. Hatta 1905 
yılında yazdığı, buluşunun kökenini 
oluşturan tezin başlığını soru 
işaretiyle atmıştı: "İnsan 
vücudunun ataleti, enerji 
doygunluğuna mı bağlı?" 1934'ün 
sonlarında bile, denklemini "atomu 
ayrıştırarak" enerji elde etmek için 
kullanma düşüncesini gözden 
kaçırıyordu. Yanlış yolda olduğu 4 
yıl sonra kanıtlandı. Alman bilim 
adamı Otto Hahn ve meslektaşları 
uranyumun atomlarını ayrıştırdı. 



  

ABD başkanı Franklin Roosevelt'e 
Mektup

• Bu, nükleer güç ve silahlara 
doğru atılan bir adımdı. 
Einstein, hatasını anlayınca 
hemen harekete geçti. 
1939'da ABD başkanı 
Franklin Roosevelt'e bir 
mektup yazarak, Naziler'in 
nük-leer silahları 
geliştirebileceği uyarısında 
bulundu. Bu mektup, 
müttefiklerin ilk atom 
bombasını yapmalarında 
önemli rol oynadı.



  

1916 YILINDA EINSTEIN 
TARAFINDAN AÇIKLANAN 

GENEL GÖRELİLİK 
KURAMIYLA UZAY VE 
UZAYDAKİ CİSİMLER 

ARASINDAKİ İLİŞKİ KÖKLÜ BİR 
DEĞİŞİKLİĞE UĞRADI.



  

Genel Görelilik Kuramı 
Genel Görelilik Kuramı Einstein’ın en büyük başarısı idi; klasik, deterministik 

dünya görüşünün gününü dolduruşunu temsil ediyordu. Einstein, uzay, 
zaman ve madde fikirlerini modern biçimlerine getirerek Newton fiziğinin 

ötesine giderken, fiziğin çerçevesi tamamen deterministik idi. Newton 
evreninin büyük saati Einstein tarafından değiştirilmişti -çarklar ve bölümler 
farklıydı- fakat, Einstein saatin hareketinin hala sonsuz geçmiş ve gelecekte 

tamamen önceden belirli olduğu konusunda Newton ile anlaşıyordu.



  

Genişleyen Evren'in Gözlenmesi

• Einstein, genel Görelilik Kuramı'nı, Evren'in bütününe 
uyguladı. Sonlu ve sınırsız bir Evren modeli kurdu ve 
bunun matematiksel yapısını geliştirdi. Amerikalı 
astronom Edwin Powell Hubble (1889-1953), 1920'li 
yıllarda Evren'in yaşı, oluşumu ve dağılımı konusunda 
çalışmaları başlatan bilim adamı. 

Hubble, 1929'da yaptığı gözlemlerle uzak gökadalarının 
ışığının kırmızıya kaydığını, buradan kalkarak da 
bunların Dünya'dan uzaklaştığını ortaya koydu. Evren 
genişliyordu. Oysa Einstein'in evreni durağandı. 

Kuram, büyük kütlelerin yakınından geçen ışık 
ışınlarının kütleçekim alanının etkisiyle eğileceğini, bu 
nedenle de uzak bir yıldızın ışığının Güneş'in 
kenarından geçerken yapacağı sapmanın 
hesaplanabileceğini öngörüyordu. Birinci Dünya Savaşı 
ve kötü hava koşulları, ilk gözlemin yapılmasını 
engelledi. Kuram'ın ilk genel kanıtları iki İngiliz bilim 
adamından geldi: 29 Mayıs 1919'da Güney Afrika'da 
(Gine Körfezi'ndeki bir adada) ve Brezilya'da gözlenen 
Güneş tutulmaları sırasında elde edildi.



  

Sonuçların Genel Görelilik 
Kuramı'nı Kanıtlaması

• Sonuçlar tam Genel Görelilik Kuramı'nı kanıtlayacakken, iki ayrı yerin sonuçları birbirine ters 
düşüyordu. Daha sonraları da gözlemler ve deneyler, onu doğrulamaya devam etti. 1922'de 
Güney Afrika ve Brezilya'dan alınan verilerin farklı souçlar vermesi üzerine Lick Gözlemevi'nin 
yöneticisi William W. Campbell, bir sonraki tutulmayı izlemek için Avustralya'ya gitti. 

Tutulma, yaklaşık beş dakika izlenebildiği için "Naif yıldızlarda kaydedilebilecek; böylece 
Güneş'e yakın gözlenebilir yıldızların sayısı artacaktı" diye açıklama yapıyor Osterbrook ve 
"gözlem yapanlar 'etkiyi ölçmek için daha iyi bir şans'elde edecekler" diyor. 

12 Nisan 1923'te, Campbell, yıldızların görüntülerinin yerleşimleri iki durum için, yani tutulma 
ve gerçek gece durumundaki yıldızların farklılık gösterdiğini keşfetti. " Einstein'in tahminleriyle 
karşılaştırıldığında Güneş kenarındaki yıldız ışıkları 1.75 saniyelik bir açıyla saptırılıyor 
olması, verilen Görelilik Kuramı'na yaklaşabildiğinin bir kanıtıdır" diyordu.

Garip ama, Campbell, kendisini göreli bir Evren'de bulmak istemiyordu. "Tanrım umarım 
doğru değildir" diyordu. Einstein, tabii ki, göreliliği  Evren'in normu olarak görüyordu. Doğrusu 
Kuram'ın doğruluğu kanıtlandığında "Ama ben zaten Kuram'ın doğru olduğunu biliyordum" 
diyecekti öğrencisi Schneider'a. 



  

Genel Göreliliğin Öngörüleri ve 
Test Edilmeleri 

• Genel Görelilik, son biçimi ile 
formülleştirildiğinde, Kuram'ın kilit 
noktasında gözleme dayalı üç adet 
sınamaya yer verdiği görüldü. 

Birincisi: Merkür Gezegeni'nin 
yörüngesinin günberi noktası yer 
değiştirmekte ve diğer gezegenlerin 
etkileri hesaba katılsa dahi, 
Newtoncu kütleçekim etkileşimleri ile 
açıklanamayan bir dönüş hareketi 
yapmaktadır. Genel Görelilik, bu 
kaymayı olağanüstü bir şekilde 
öngörmekte ve açıklamaktadır.



  

• İkincisi: Işık ışınlarının izledikleri yollar, 
Güneş'e yaklaştıkça Güneş'e doğru eğrilir 
(bükülür). Bu da 1919'daki Güneş 
tutulmasını gözlemlemek amacıyla Arthur 
Eddington’un başkanlığında 
gerçekleştirilen ünlü yolculuğun 
gerçekleştirilme sebebidir. Eddington, 
yaptığı gözlemler sonunda Einstein’in 
öngörüsünü destekleyen sonuçlar elde 
etmiştir.

Üçüncüsü: Kuram, bir kütle çekim etkisi 
altında saatlerin daha yavaş işleyeceğini 
öngörmekteydi. Yani yere yakın konumda 
bulunan bir saat, bir kulenin tepesinde 
bulunan bir saate göre daha yavaş 
çalışmalıydı. Bu etkinin de deneysel 
olarak ölçümü yapılmıştır. Oysa bütün 
bunlar, o kadar da etkiliyici 
testler/sınamalar sayılmaz. Çünkü söz 
konusu bu etkiler her zaman hem çok 
küçüktür, hem de aynı sonuçlar pekala 
başka kuramlar tarafından da 
öngörülebilirdi.



  

Einstein, "evrenin en anlaşılmaz 
özelliği, anlaşılabilir olmasıdır" 

• Einstein, "evrenin en anlaşılmaz 
özelliği, anlaşılabilir olmasıdır"  
demişti. Ama o, evreni anlaşılmaz 
özellikleriyle gözümüzün önüne 
seriverdi. Anladım dediğiniz bir 
anda yeni bir anlama sorusu bizi 
bekliyordu. Bununla birlikte, 
meslekten olmayanlar için, evreni 
onun kadar hiç kimse 
zorlaştırmamıştır. Zaman genişler, 
uzunluklar kısalır, evrenin maddesi 
patlar ve kaybolur. Deneyime ve 
sağduyuya güven kalmaz. Evren, 
matematikçinin evreni olmaya yüz 
tutar. Einstein, aslında 1905 
yılından bu yana başımızı 
döndürüyor. Kimimiz farkında belki 
büyük çoğunluğumuz farkında bile 
değil! 



  

• "İşte orada" diyordu 
Einstein ve ekliyordu: 
" Bu muazzam alem 
vardı ve karşımızda 
bizim varlığımıza tabi 
olmaksızın büyük ve 
ebedi bir bilmece gibi 
duruyordu. Bu alemin 
temaşası, bana bir 
kurtuluş yolu gibi 
görünüyordu." 



  

Einstein, 1905 yılında yayınladığı üç 
yazıyla bilimsel tarihin gidişini değiştirdi
• Üçü  de bilimsel baş yapıt olan 

bu yazılar, aynı zamanda  
Einstein' in üç ilgi alanını 
gösteriyor: Atomların varlığının 
testi(İstatistiksel mekanik),   bir 
ışık parçacığı olarak fotonun 
tanıtımı(kuantum kuramı ), 
kütle ve enerji ilişkisi, özel 
görelilik..   O zaman Einstein, 
daha 26 yaşındaydı. Fizik ve 
felsefe dünyasında Newton 
mekaniğinden esinlenen  
determinizm görüşü 
egemendi. Determinizm, 
herşeyin birbirine nedensellik 
bağı ile bağlı olduğu inancıdır. 



  

Diğer Eserleri 
• Einstein’in 1905'te Annalen der Physik  

’te  yayımladığı beş makalesinin 
dışındaki başlıca yapıtları,gene aynı 
dergide yayımlanan 1906; Brown 
Hareketi Kuramı Üzerine,1906; Işıkı 
salımı ve Soğurumu Kuramı 
Üzerine,1907; Işınımın Planc Kuramı 
ve Özgül Isı Kuramı,1916; Genel 
Görelilik Kuramının temelleri ile 
Zeitschrift für Mathematik und 
Physik’te yayımlanan 1913; Bir 
Kütleçekimi Kuramı ve Genelleştirilmiş 
Görelilik Kuramına Bir 
Gönderme,1917; Işınımın Kuantum 
Kuramı, Prusya Bilimler Akademisi 
Oturum tutanakları,1924; Tek Atomlu 
İdeal Gazların Kuantum Kuramı. 
Ayrıca; Görelilik ( İzafiyet) teorisi 
(1920) ve Fiziğin Evrimi (1938) adlı 
yapıtlarını yayımlamıştır. 



  

Einstein, ABD’ de kendisini  hiçbir zaman yurdunda 

hissetmedi. O, hep huzursuz oldu: Bir defasında : 
• Yahudiler için ben bir 

azizim 
•         Amerikalılar için bir 

gösteri parçası 
•         İş arkadaşlarım için 

bir şarlatan " 
• demişti.  Einstein, 

doğumda hiçbir seçimi 
olmadığını, fakat 
ölümünün kendi seçimi 
olabileceğini biliyordu



  

Bir efsane doğuyor...
• Albert Einstein 7 Kasım 1919 

günü Berlin'deki evinde 
hayatının dönüm noktası 
sayılacak bir buluşla uyandı. 
Time, bu buluştan "Bilimde 
büyük devrim" diye söz ediyor 
ve insan zekâsının önemli bir 
açıklaması olmasa bile en 
önemlilerinden biri olarak 
okurlarına sunuyordu: 
Einstein'ın genel bağıllılık 
teorisi bilimsel olarak 
kanıtlanmıştı! Ve üç gün sonra 
New York Times dergisinde 
ikinci bir haber: "Einstein'ın 
teorisi başarılı." 



  

Üstün Başarısı ve Etkileyici Kişiliği

• Einstein bir insanın sahip 
olabileceği prestije üstün 
başarısı ve etkileyici 
kişiliği sayesinde kavuştu. 
1919 yılından itibaren 
yaşadıklarıyla ama 
özellikle de fizik alanında 
büyük yankılar uyandıran 
ve bugüne değin 
geçerliliğini koruyan 
dünya görüşüyle geniş bir 
kitleyi etkisi altına aldı. 



  

dünyaya ve geleceğe doğru dilini 
çıkarması

• Einstein hayatının gün batımında 
dünyaya ve geleceğe doğru dilini 
çıkardığında aslında kendi kişiliğini 
çizerek insanlığın mecaza 
dönüşmesini haber vermekteydi: 
Tabuları yıkan, Galile ve 
Gandhi'nin karakteristik 
özelliklerini kendi kişiliğiyle 
birleştiren bu bilgin, sanatçının 
özgürlüğünü (Dali)filozofun 
gücüyle (Diogenes)harmanlayarak 
mükemmel bir sentez yaratmıştı. 
Fakat fotoğraf aynı zamanda, 
onun naifliğini ve büyüklüğünü 
örtemeyen bir ifadeyi de 
yansıtmakta: Hiroşima ve 
Nagasaki'ye atılan atom 
bombaları, yıldızına bir gölge 
düşürmüştü. 

http://www.focusdergisi.com.tr/bilim_insanlari/1000_yilin_dahileri/00222/all_images.php


  

Kuantum Teorisi
• O zamanki fizik işaretlerinde 

birbirine bağlı olmayan alanlardaki 
yaygın şüpheciliğe karşı atomların 
gerçek varlığını Planck'ın kuantum 
problemlerini çözerek görebilmişti 
Einstein. 1905 yılında ışığın belli 
şartlar altında bir birikimin 
parçacıkları gibi hareket ettiğini 
formüle eden dâhi, böylece 1921 
yılında kendisine Nobel ödülü de 
getiren bu çalışmayla, Max Planck 
tarafından yıllarca büyük bir 
mukavemetle hesaplanan ve 
modern fizikte görelilik teorisinden 
sonra ikinci büyük teori yapıtı 
sayılan kuantum teorisini bulmuş 
oldu. 



  

Görelilik Teorisi
• Newton'un eserlerinden 

de esinlenen Einstein, 
aslında soruşturulması 
mümkün olmayan fakat 
dünya oluşumunun 
çerçevesinde gelişen, 
mekân ve zaman gibi 
temel kavramlarla ilgili 
sorularla da uğraştı. Ve 
böylece sonunda sınırlı 
görelilik teorisini 
geliştirmeyi başardı. 



  

Zaman ve mekânın paradoksal hareketi  

• Işık hızını, doğa sabitesine 
çevirerek bir anlamda mutlak ve 
değişmez olarak kabul etti. Fakat 
zaman ve mekân kavramından 
mutlakiyeti çıkararak 
"görelileştirdiğinde" tüm 
karşıolumlar da birdenbire ortadan 
kalkıvermişti. Böylece fizik 
kuralları, karşı karşıya hareket 
eden sistemlerle aynı şekilde 
formüle edilebilir hale geldi. 

• Bu görelileştirme işlemi, Einstein'ın 
dünya görüşlerini birleştirme 
konusunda attığı en büyük adımdı. 
Ama ne var ki bunun da bir bedeli 
vardı: Zaman ve mekânın 
paradoksal hareketi  



  

İkizler Paradoksu 
• Yavaş çalışan saatlerin veya hızlı 

hareket eden objelerin kısaltılması 
gibi, teoriden mantıksızmış gibi 
algılanan sonuçları, Einstein bile 
garip bulmuştu. Ama ne var ki 
zaman makinelerinin Science-
Fiction dünyası birdenbire teorik bir 
buluşa sahip oluvermişti. 

• En ünlüsü ikizler paradoksudur: 
İkizlerden biri dünyada kalırken, 
diğeri büyük bir hızla uzaya gider. 
Bir yıl sonra geri döndüğünde 
kardeşinin 50 yıl birden, 
kendisininse yalnızca iki yıl 
yaşlandığını anlar. 



  

Mekân/Zaman kavramı 

• Einstein zaman ve 
mekânı içten içe birbirine 
bağlar. Nasılsa tuğla gibi 
mekânsal bir cisim 
yalnızca üç koordinat 
uzunluğu, genişliği ve 
yüksekliğiyle 
açıklanabiliyorsa, zaman 
da diğer göreli bir 
büyüklük olarak 
tanımlanmakta 
("Mekân/Zaman" 
kavramı). 



  

Dünyanın en ünlü formülü 
• Einstein'ın orijinal eserinde 

sınırlı bağıllılık teorisinden 
çıkan zengin açıklamalara 
değinmemiş olması bilim 
tarihinin bir ironisidir. Kütlenin 
doğrudan doğruya cismin 
içindeki enerji olduğunu daha 
sonraki bir makalesinde 
açıklayacaktı bilgin. 

• Fakat çekirdek enerjisinin 
kullanımıyla ilgili denklem ve 
atom bombasının başlıca 
formülü olan bu elementer 
buluş dünyanın en ünlü 
formülüydü: E = mc2 



  

Çekim Teorisine

• Einstein bir röportajında şöyle demişti: 
"Eskiden dünyadaki tüm cisimler yok 
olduğunda geriye zaman ve mekânın 
kaldığına inanılıyordu. Oysa görelilik 
teorisinden sonra zaman ve mekân 
cisimlerle birlikte yok olmakta." Fakat 
açıklamayı yaptığında hangi meçhul 
sahaya çarpacağını asla tahmin 
edememişti. Düşüncesinin çıkış 
noktası diğer taraftan da bir 
spekülasyon oluşturmuş ve daha 
sonraları bunu hayatının en güzel fikri 
olarak tarif etmişti: "Bern'deki patent 
dairesindeki odamda oturuyordum. 
Birden aklıma bir şey geldi. Boşlukta 
bulunan bir kişi ağırlığını hissetmezdi. 
Beni derinden etkileyen bu düşünce 
çekim teorisine götürmüştü." 



  

"Spinoza" tanrısına inanıyorum"

• New York'lu bir 
gazeteciye dinle ilgili 
düşüncelerini 
aktardığında ise doğa 
araştırmacısı bir ateistin 
entelektüel mesafesini 
kullanan Einstein "Ben 
insanların kaderleri ve 
davranışlarına karar 
veren bir tanrıya değil, 
kurallı bir harmoni içinde 
varoluşu sunan "Spinoza" 
tanrısına inanıyorum" 
demişti. 



  

Hayatının En Büyük Hatası : Atom 
bombası. 

• Einstein laboratuvar 
deneylerinde en 
mükemmel sonucu veren 
bir teoriye karşı 25 yıl 
boyu adeta bir Don Kişot 
savaşı verdi. 
Meslektaşları tarafından 
hâlâ sayılan ama artık 
pek ciddiye alınmayan 
Einstein, araştırmaları 
dışında da itibar 
kazanmaya çalışırken 
belki de hayatının en 
büyük hatasını yapmıştı: 
Atom bombası. 



  

Patent Ofisinde teknik asistan olarak göreve 
başlaması ve İsrail'den başkanlık teklifi 

aldıması 
• Öğretmen olarak iş bulamadığı 

için İsviçre Patent Ofisinde teknik 
asistan olarak göreve başladı 
1905 de doktorasını aldı. Patent 
ofisinde çalıştığı sürede önemli 
çalışmalar yaptı.1908'de 
Privatdozent (Bern)'e atandı. 1909' 
da Zürih'te profesör oldu. 1911'de 
teorik fizik profesörü olarak Prag'a 
gitti.Bir yıl sonra aynı görevle 
Zürih'e geri döndü. Berlin 
Üniversitesi'nin Kaise Wilhelm fizik 
enstütüsünde 1914'de yönetici 
olarak görev yaptı.Aynı yıl Alman 
vatandaşı oldu. 1933'de politik 
nedenlerden Alman 
vatandaşlığından çıktı. II.Dünya 
savaşından sonra Einstein dünya 
siyasetinde önemli bir kişilik olarak 
ortaya çıktı. İsrail'den başkanlık 
teklifi aldı ve reddetti. 



  

Foton Teorisi

• Einstein, bilimsel 
çalışmalarının daha başında 
Newton mekaniğinin 
yetersizliğini anladı. Onun özel 
görecelik kuramı mekaniğin 
kuralları ile elektromanyetiğin 
kurallarını bağdaştırmaya 
çalışmasından doğmuştur. 
Statik mekaniğin klasik 
problemlerine, kuantum 
mekaniği ile açıklamalar 
getirmeye çalıştı.Bu yaklaşım 
moleküllerin Brownian 
hareketine açıklık 
getirdi.Düşük radyasyonlu 
ışığın ısısal özelliklerini 
inceledi.Ve onun bu gözlemleri 
foton teorisini yarattı.  

http://www.sonboyut.net/UNLULER/Newton.HTM


  

ÖDÜLLERİ

• Albert Einstein bir çok 
Amerikan ve Avrupa 
üniversitesinden onursal 
doktora ödülü aldı.1920'lerde 
Amerika, Avrupa ve uzak 
doğuda dersler verdi. 
Dünyanın belli başlı bütün 
akademilerinin üyelik ve fahri 
üyeliklerine kabul edildi. 
Çalışmalarından dolayı birçok 
ödül aldı. Bunlardan bazıları 
1925'de Londra'daki Royal 
Society'nin Copley Madalyası 
ve 1935'de Franklin Institute 
'deki Franklin Madalya'sıdır. 

http://www.fi.edu/
http://www.fi.edu/


  

Bazı sözler... 

• "Neden beni hiç kimse anlamıyor, ama herkes beni 
seviyor?"

• "Görelilik kuramım başarıyla kanıtlanırsa Almanya 
benim bir Alman olduğumu iddia edecek. Fransa 
ise dünya vatandaşı olduğumu açıklayacaktır. 
Kuramım gerçek dışı çıktığında ise, Fransa bir 
Alman olduğumu söyleyecek. Almanya ise bir 
Yahudi olduğumu açıklayacaktır.“

• "Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım. O 
yeterince hızla geliyor."



  

Kendi vatanından kopan bilim 
adamına ABD kucak açtı

• Einstein, istese de istemese de 
dünya çapında önemli bir kişi 
olarak kabul ediliyordu. Toplum, 
onu eşi bulunmaz bir bilim 
adamı olarak görüyor ve bu 
şekilde anıyordu.

• 1933 yılında Naziler Almanya’da 
egemenliği ellerine 
geçirdiklerinde onun yurt 
dışında olmasından 
faydalanarak, tüm varlığına el 
koydular. Kendi vatanından 
kopan bu bilim adamına ABD 
kucak açtı. New Jersey’de 
Princeton Yüksek Çalışmalar 
Merkezinde kaldı ve ömrünün 
sonuna kadar burada çalıştı.



  

O kendini şöyle tanıtıyor: “Ben tek koşulmak için yaratılmış bir atım. 
İşbirliğine ve ekip çalışmasına giremem. Hiçbir ülkeye, kişiye, arkadaş 
çevresine hatta kendi aileme tam bağlanamadım. Bu ilişkilerde daima 
bir mesafe kalmıştır. Kendime dönme, içime kapanma eğilimi giderek 

güçlendi. Bu tür soyutlama kişiye acı çektirir. Ama, başkalarının anlayış 
ve sempatisinden uzak kaldığıma pişman değilim. Kuşkusuz, kaybım 

olmuştur. Buna karşılık, başkalarının önyargılarından ve 
değerlendirmelerinden bağımsız kalabilme gibi bir kazancım var.”



  

Einstein " Tanrı zar atmaz"
• Einstein 20. yüzyılın başlarında 

başlayan fizikteki ikinci devrimin 
gönülsüz babasıdır. Kuantum 
fiziğinin alt yapısını 
oluşturanlardan biride 
Einstein'dır. Lakin atomun 
davranışların açıklanmasındaki 
istatistiksel yöntem olan 
kuantum mekaniğine hep karşı 
çıktı. Kuantum mekaniğindeki 
olasılık hesapları Einstein'ın 
deterministik evren düşüncesine 
tersti. O malum inadıyla hep 
şöyle derdi: Tanrı zar atmaz". 
"Einstein'a karşı sabrı tükenen 
kuantum fiziğinin babalarından 
Niels Bohr ise şu sözleri söyler: 
"Tanrı ne yapması gerektiğini iyi 
bilir."(7) 

"



  

Birleşik Alan Kuramı

•   Einstein hayatın son yıllarını  "Birleşik 
Alan Kuramı" için harcadı. Einstein 
bunda başarılı olamadı ama doğadaki 
böyle bir uyumdan düzenden de 
kuşkusu yoktu. 

  Einstein hayatı boyunca savaşlara 
karşı çıktı. Yeri geldi Almanya'ya ve 
Amerika'ya bile kafa tutmaktan 
çekinmedi. Savaş karşıtı bildirilere hiç 
çekinmeden imza attı. Japonya'ya 
atılan atom bombalarından Einstein 
büyük üzüntü duymuştu. Fikir bazında 
da olsa bu bombaların yapılmasındaki 
katkılarından dolayı savaş sonunda 
Japon fizikçisi Hideki Yukawa'dan 
gözlerinden yaşlar aka aka özür 
dilemiştir. 



  

SÖYLEDİGİ SÖZLER

• 3. Dünya savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. 
Dünya savaşında taş ve sopalar olacağını biliyorum.

• A'yı hayatta başarı olarak tanımlayalım, o zaman A = X + Y + Z' dir; X 
çalışmaktır, Y oyundur Z ise çenesini tutmayı bilmektir.

• 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.
• Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır. 
• Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı 

ummaktır.
• Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden 

geldiği kadar bilmemeye çalışırım.
• Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit 

konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına.
• Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım.
•  O yeterince hızlı geliyor.
• Ben atomu bilim için icat ettim.Fakat insanlar atomla birbirini öldürüyorlar.



  

• Çağımızın en büyük fizikçisi 18 Nisan 
1955'te, 76 yaşında Princeton'da hayata 
gözlerini yumdu. Fiziğe getirdiği yeniliklerle 
bilimin gözlerini açmasında Einstein hiç 
kuşkusuz çok önemli bir role sahiptir. 



  

Yüzyılın beyni 
• Tarihin en ilginç hırsızlığı belki 

de 18 Nisan 1955 yılında 
patolog Thomas 
Harveytarafından Princeton 
Üniversitesi'nde 
gerçekleştirilmişti. Harvey o 
gün otopsi laboratuvarına 
getirilen bir ölünün beynini 
çalmıştı. Ama o sıradan bir 
insanın beyni değildi. Bir buçuk 
kilo ağırlığındaki sinir dokusu 
dünyaca ünlü bir dâhiye aitti: 
Albert Einstein.86 yaşındaki 
patolog bu mükemmel zekânın 
anahtarını bir et parçasında 
bulabileceğine inanmıştı bir 
kez.



  

Einstein in  vasiyeti
• Einstein vasiyetinde yalnızca 

eserlerini, fikirlerini ve dünya 
görüşünü miras bırakırken ölümcül 
olan bedeninin yakılmasını, 
küllerinin de bilinmeyen bir yere 
gömülmesini istemişti. Tanrıların 
mezarı yoktu ve o zaten başlı 
başına bir abideydi. 

• Ne var ki vasiyetini yazarken 
beynini 240 doku parçasına 
ayırarak saklamayı başaran 
patolog Thomas Harvey'i hesaba 
katmamıştı. Harvey, olayı bir süre 
gizlemeyi başardıysa da sonunda 
hırsızlığını açıklamak zorunda 
kaldı: Einstein'ın oğlu  Hans Albert  
sözde sadece araştırma amacıyla 
kullanılmak şartıyla, babasının 
beyninin alınmasına razı olmuştu. 



  

Einstein   Beyninden Alınan Örnekler

• Beyniyle ilgili garip hikâye, hakkındaki son bilinmeyen. Einstein öldükten 
sonra beyni çıkarıldı ve halen ABD, Wichita'daki yaşlı doktorun evinde, bir 
kavanozda saklanıyor. Dr. Thomas Harvey, 1955 yılındaki otopsi sırasında, 
dehasıyla ilgili ipuçları bulabilmek amacıyla Einstein'ın beynini çıkarmıştı. 
Beyniyle ilgili temel bilgiler çok da farklı değil. Beyni, normal koşullarda 1,4 
kg. olan insan beyninden yüzde 12 oranında daha hafif. Beyninden alınan 
örnekleri inceleyen nörologlar, ilgi çekici özelliklere rast-ladılar. Örneğin, 
düşünce için gerekli sinirleri besleyen "gliyal hücre" sayısının fazla olduğunu 
belirlediler. 1999 yılında Kanada, McMaster Üniversitesi'nden uzmanların 
yaptığı araştırmalarda da, Sylvian fisürünün (yarığı) gelişmiş ve alt parietal 
lobunun normale göre yüzde 15 daha geniş olduğu tespit edildi. 



  

Einstein'ın mirası formalin çözeltisi 
içinde saklanan beyninde değil…

• Einstein'ın mirası 
formalin çözeltisi içinde 
saklanan beyninde değil 
bilimsel fikirlerinde gizli. 
Fakat Harvey, Einstein'ın 
beyninden hâlâ bir 
dâhinin üretilebileceğine 
ve günün birinde bunun 
mutlaka deneneceğine 
inanmakta. 



  

"Yaşamı yapay yollarla devam 
ettirmeyi çok zevksiz buluyorum

• Harvey otopsi sırasında kasık 
damarlarından birinin 
tıkanıklıktan dolayı patladığını 
tespit etmişti. Eğer ameliyat 
edilseydi birkaç sene daha 
yaşayacaktı. Ama ameliyata 
kesinlikle yanaşmayan dâhinin 
son sözleri de anlamlıydı: 
"Yaşamı yapay yollarla devam 
ettirmeyi çok zevksiz 
buluyorum. Görevlerimi 
tamamladım ve gitme vakti 
geldi. Ben bunu en zarif 
şekliyle yapmak istiyorum." 



  

 Albert Einstein hakkında söylenenler

• 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. - Niels Bohr

• Einstein yüzyılın felsefesinin yaratıcı ruhuydu, ben de yüzyılın 
edebiyatının yaratıcı ruhuydum. - Gertrude Stein,

• Kendisi tembel bir heriftir, elbette çok zeki ama hiç matematik bilgisi 
yok. - Einstein doçentlik yeri araken Hermann Minkowski'nin dediği.

• Bu neslimizin filozofları yoktur diye şikayet ederler. Haksızlık. Onlar 
sadece farklı bir fakültede oturuyorlar. Onlar Max Planck ve Albert 
Einstein. - Adolf von Harnack

• Beni, herkes beni anladığı için alkışlıyorlar. Sizi, kimse sizi 
anlamadığı için alkışlıyorlar. - Charlie Chaplin Einstein'a

http://tr.wikiquote.org/wiki/Niels_Bohr
http://tr.wikiquote.org/wiki/Niels_Bohr
http://tr.wikiquote.org/wiki/Niels_Bohr
http://tr.wikiquote.org/w/index.php?title=Gertrude_Stein&action=edit&redlink=1
http://tr.wikiquote.org/w/index.php?title=Gertrude_Stein&action=edit&redlink=1
http://tr.wikiquote.org/w/index.php?title=Gertrude_Stein&action=edit&redlink=1
http://tr.wikiquote.org/w/index.php?title=Adolf_von_Harnack&action=edit&redlink=1
http://tr.wikiquote.org/w/index.php?title=Adolf_von_Harnack&action=edit&redlink=1
http://tr.wikiquote.org/w/index.php?title=Adolf_von_Harnack&action=edit&redlink=1
http://tr.wikiquote.org/w/index.php?title=Adolf_von_Harnack&action=edit&redlink=1
http://tr.wikiquote.org/wiki/Charlie_Chaplin


  

Einstein’ın teleskobu tozlar arasında 
bulundu

Modern fiziğin kuramlarının oluşmasına büyük 
katkıları olan ve izafiyet teorisinin sahibi Albert 

Einstein’ın teleskobu, Kudüs’teki İbrani 
Üniversitesi’nde terk edilmiş halde, tozlar arasında 

bulundu.



  

Teleskobun Bulunuşu

• KUDÜS - Ünlü bilimci Albert 
Einstein, optik aletleri yanı sıra 
teleskobunu İbrani Üniversitesine 
bağışlamıştı. Teleskop, 
üniversitenin artık kullanılmayan 
“Givat Ram Planetarium” binasının 
bodrum katında diğer bazı 
malzemelerin arasından çıktı. 
Albert Einstein’ın teleskobunu 
üniversitenin öğretim 
görevlilerinden Dr. Eşel Ofir ortaya 
çıkardı. Belmonte Bilim 
Laboratuvarı Merkezi Başkanı Dr. 
Ofir, “Einstein’ın okula bağışladığı 
bir teleskop olduğunu biliyordum 
ve ona ne olduğunu hep merak 
etmiştim” diye konuştu.



  

 İSMET İNÖNÜ YE YAZDIĞI 
MEKTUP 

• Ekselansları,
• OSE Dünya Birliği’nin şeref başkanı olarak, Almanya’dan 40 profesörle 

doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye’de devam etmelerine 
müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica 
ediyorum. Sözü edilen kişiler , Almanya’da halen yürürlükte olan yasalar 
nedeni ile mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe , bilgi ve 
ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler , yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son 
derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler.

• Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri 
için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi 
uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi , birliğimize yapılan çok 
sayıda müracaat arasından seçilmişlerdir. Bu ilim adamları , hükümetinizin 
talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca 
hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler.

• Bu başvuruya destek vermek maksadıyla , hükümetinizin talebi kabul etmesi 
halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla 
kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade 
etmek cüretini buluyorum

• Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan



  

EINSTEIN'DAN BIR ZEKA SORUSU

• Bu sinav Albert Einstein tarafindan hazirlanmistir. Bu 
testi dünyadaki insanlarin %2'sinin geçmeyi 
basarabilecegini söylemis. Sizde %2'ye girmek ister 
misiniz?

KURALLAR :
1)bes farkli renkte bes ev var,
2)her evde bes farkli ülkeden birer kisi oturuyor,
3)bu evlerde yasayan kisiler;
-farkli marka içki içiyor 
-farkli marka sigara içiyor 
-farkli cins hayvan besliyor,
4)sigara içki ve hayvanlarin hiçbiri ayni cins degil. 



  

• VERILEN BILGILER :
1)ingiliz kirmizi evde yasiyor 
2)isveçli köpek besliyor 
3)danimarkali çay içiyor 
4)beyaz evin solunda yesil ev var 
5)yesil evin sahibi kahve içiyor 
6)kus bakan kisi pall mall marka sigara içiyor 
7)sari evin sahibi dunhill marka sigara içiyor 
8)tam merkezdeki evde yasayan kisi süt içiyor 
9)norveçli ilk evde oturuyor 
10)kedi besleyen kisinin evinin yanindaki evde oturan kisi blend marka sigara içiyor 
11)dunhill marka sigara içen kisinin evinin yanindaki evde oturan kisi at besliyor 
12)blue master marka sigara içen kisi ayni zamanda bira içiyor 
13)alman prince marka sigara içiyor 
14)mavi evin yaninda oturan kisi norveçli
15)su içen kisinin komsusu blend marka sigara içiyor. 

Baligi besleyen kim? 



  

Bu soruyu Einstein 24 saate yakın bir zamanda çözmüş
soru şöyle:

Orda bulunan top her kareden geçecek ,çapraz gitmek yok. En sonunda 
bulunduğu yere geri gelecek ve de her kareden yanlızca bir kere geçilebilir.



  

İLGİNİZ ve DİKKATİNİZ için 
TEŞEKKÜRLER!..



  

HAZIRLAYANLAR:
• FIRAT KAYABAŞI• SEMRA DOĞRUYOL



  

Örümcek Ağı 
Sunumun Değerlendirmesi
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