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E
n meflhur, ama kuramlar› en çok
tart›fl›lan fizikçi. Yirminci yüzy›l›n
en ünlü insan›. Bir dahi. Bütün

bunlara ra¤men belki de zaman›n›n en
az anlafl›lan kiflisi. Bu yaz›da Albert
Einstein'›n do¤umunun y›ldönümü
nedeniyle onu bir insan olarak hat›rla-
y›p, bilime yapt›¤› katk›lardan bahset-
mek istiyorum.

DO⁄UM VE OKUL YAfiAMI
Albert Einstein 14 Mart 1879 tarihinde
Almanya'n›n Ulm flehrinde dünyaya
geldi. Babas› elektrik mühendisi Her-
mann Einstein ve annesi Pauline Eins-
tein'd›r. Einstein, ilkö¤retim e¤itimini
babas›n›n ifli gere¤i 1880 y›l›nda tafl›n-
d›klar› Münih'te ald›. Oldukça merakl›
bir çocuktu. Birgün babas› ona bir pu-
sula gösterdi. Hiçbir fleye temas etme-
yen pusula i¤nesinin gizemli bir etki ta-
raf›ndan hareket ettirilmesi küçük Al-
bert'› büyülemiflti. Einstein'›n matema-
ti¤e olan yetene¤i de daha o yafllarda
kendini belli etmeye bafllam›flt›. 10 ya-
fl›ndayken, Polonyal› yoksul bir t›p ö¤-
rencisi olan Max Talmud, Einstein aile-
sini ziyaret etmeye bafllad›. Talmud ai-
lenin küçük çocu¤una 5 y›l boyunca bi-
lim, matematik ve felsefe konulu kitap-
lar getirdi. Einstein özellikle Öklid'in

'Ö¤eler' kitab›n› çok sevmiflti. Einste-
in'›n bu çocukluk biyografisi pek bir
ola¤anüstülük içermemekte. Mühendis
bir baban›n o¤lu olarak bilim ve mate-
matikle küçük yafllarda tan›flmas› ol-
dukça do¤al.

Yafl›tlar›na göre bir farkl›l›k göster-
mesi 15 yafl›na do¤rudur. Babas›n›n ifli
dolay›s›yla Einstein ailesi 1894 y›l›nda
‹talya'n›n Pavia flehrine tafl›nd›lar.
Einstein, okulunu bitirmesi için Mü-
nih'te b›rak›lm›flt›. Babas› onun da mü-
hendis olmas›n› istiyordu, ancak Eins-
tein ‘Alman disipliniyle’ e¤itim verilen
okulunda ‘yarat›c› düflünceyi’ yok ettik-
leri gerekçesiyle ö¤retmenleriyle tart›fl-
t› ve okulu yar›m b›rakarak ailesinin ya-
n›na Pavia'ya geldi. Burada, henüz 15
yafl›ndayken ilk makalesini yazd›:
“Manyetik alan içinde Eter'in durumu
üzerine bir araflt›rma”. Bu k›sa makale-
yi yazd›¤› s›rada, 11 y›l kadar k›sa bir za-
man sonra bütün eter kuram›n› fizik

biliminden silece¤ini tabi ki bilemezdi.
1895 yaz›nda Einstein Zürih'teki ‹sviçre
Federal Politeknik (ETH) okulunun gi-
rifl s›navlar›na girdi. Birçok konuda ba-
flar›s›z oldu, fizik ve matematik hariç.
Politeknik okulu müdürünün tavsiyesi
üzerine ‹sviçre'nin Aarau flehrindeki
okula kay›t oldu ve orada lise e¤itimini
17 yafl›ndayken matematik ve fizik
derslerinden en yüksek notlar› alarak
tamamlad›. 1896 Eylül'ünde ETH'n›n
‘matematik ve fizik ö¤retmenli¤i’ prog-
ram›na kay›t oldu.

EVL‹L‹K VE YOKSULLUK YILLARI
Okudu¤u programda 6 ö¤renci vard› ve
bunlardan sadece birisi k›zd›: Mileva
Maric. ‹lerleyen y›llarda Einstein ve Ma-
ric'in arkadafll›¤› aflka dönüfltü. Einste-
in 1900 y›l›nda üniversite diplomas›n›
ald›¤› halde Maric s›navlarda baflar›s›z
oldu ve mezun olamad›. Mezun olduk-
tan sonra Einstein iki y›l boyunca ifl

arad›, ancak bir türlü bulamad›. 1902
y›l›nda üniversitedeki s›n›f arkadaflla-
r›ndan Marcel Grossman'›n babas›n›n
yard›m›yla Bern'deki patent ofisinde ifl
buldu. 1902 y›l›n›n bafl›nda Maric'in
Einstein'dan bir k›z› dünyaya geldi. He-
nüz evli olmad›klar› için ve geçim s›-
k›nt›s› dolay›s›yla genç çift bu çocu¤a
bakamad› ve çocu¤u evlatl›k olarak ver-
mek zorunda kald›lar. Bu k›zlar›n› da-
ha sonra ekonomik durumlar› düzelin-
ce bulmay› denediler, ancak hiçbir za-
man bulamad›lar. Belki de Einstein'la
Maric'in 1912 y›l›nda ayr›lmas›n›n se-
bebi bu kay›p çocuk dolay›s›yla hisset-
tikleri mutsuzluk olabilir. Einstein Ma-
ric'le 1903 y›l›nda evlendi ve bu evlilik-
lerinde iki o¤ullar› oldu.

PATENT OF‹S‹ VE EINSTEIN'IN 
MUHTEfiEM YILI
Einstein'›n patent ofisindeki görevi
‘elektromanyetik cihazlar’ için yap›lan
patent baflvurular›n› de¤erlendirmekti.
O y›llarda bu konudaki patent baflvuru-
lar›n›n ço¤u ‘elektrik sinyallerin iletil-
mesi ve de¤iflik yerlerdeki zaman öl-
çümlerinin elektriksel-mekaniksel ay-
g›tlarla senkronize edilmesi’ üzeriney-
di. Birbirlerinden uzak saatlerin sen-
kronize edilmesi Alman ordusu için
önemliydi. Çünkü askerler cepheye ve-
ya cepheler aras›nda trenlerle aktar›l›-
yor ve bafllang›ç noktas›ndaki saatlerle 

14 Mart 1879 do¤umlu Einstein dahi
s›fat›n› en çok hakeden kiflilerden biri

flüphesiz. Dehas›na yaklaflamasak
bile onun bilime olan tutkusu ve

inanc› bize ilham vermeli
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Einstein'›n dehas›
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Gelecek önümüzden geçerken

D
aniel Guerin, 'kahverengi veba'
kitab›nda, Almanya'da Hitler fa-
flizminin 'h›zl› ve fark ettirmeden'

kitlesel bir hastal›¤a dönüfltü¤ünü an-
lat›rken solun nazilerin çizme seslerine
nas›l kula¤›n› kapatt›¤›ndan da söz
eder. Faflizme karfl› mücadelenin ülke-
nin ve dünyan›n kaderini belirleyece¤i
1930-1940 y›llar› aras›nda Fransa solu
ideolojik alandaki keflmekeflin sonu-
cunda 'felaketin önünden geçmesini'
seyirci kalmas› ile  'felaketin sonras›na'
do¤ru tarihin yeni ve karanl›k bir sayfa
aç›l›r. Bugün ülkemizdeki durumu da
bir parça buna benzetmek abart› ol-
maz. Gelecek h›zla -ve göstere göstere-
önümüzden geçiyor.

• • •
RTE, bugünlerde en uzun süre görev

yapan Baflbakan ünvan›na sahip oldu.
Ve elbette bununla yetinmiyor, bir 'ku-
rucu iktidar' misyonu ile gelece¤e de
yön vermenin imkânlar›n› ar›yor. Davu-
to¤lu, Diyarbak›r'da 'içerde ve bölgede-
ki' resterasyonla 'yeni Türkiye'nin dö-
flenen tafllar›n›n yerli yerine oturtulma-
s›ndan söz ediyor. Hakikaten devlet
restore ediliyor, sömürü düzeni yeni bir
biçim alt›nda yenileniyor. 'Duvarlar
kalkacak s›n›rlar korunacak' dedikleri
esnek-üniterlikle yeni Ortado¤u düze-
nine de eklemlenilmifl olacak. Böylece
sermayenin yeni düzenine entegrasyo-
nun bir ad›m daha at›lacak. Memleket-

te her fley 'h›zl› restorasyona' eklemle-
nerek onun parças› olarak yeniden an-
lamland›r›l›yor. Bu h›z›n bir yan›, Suri-
ye'de 2. y›l›na giren iç savafl›n derinlefl-
tirilmesine bir yan› da sermaye tahak-
kümünün yo¤unlaflt›r›lmas›na dayan›-
yor. H›zl› trenlerle, 'ipek yolunun' yeni-
den inflas›ndan bofluna söz edilmiyor.
Avrupa ve Asya aras›nda köprü olmak
ucuz emek ve h›zl› transferden geçiyor.
Yani emperyalizmin içsel derinleflmesi
sürüyor.  

• • •
AKP ve sermaye için yeni sömürü

politikalar› içinden t›ng›r m›ng›r iler-
leme art›k yetmiyor. ‹flte tam da burda
'kurucu iktidar' misyonu ile daha kök-
lü bir geçifl gündeme getiriliyor. Bu-
nun için önce 'psikolojik restorasyon-
dan' söz ediliyor. 10 y›ll›k iktidar›ndan
biliyoruz ki bu karfl›s›ndaki güçleri pa-
sifize etmek anlam›na geliyor. 'Psiko-
lojik restorasyon' ile rehabilite edile-
rek eklemleme ve zora dayanarak da-
hil etme ya da tasfiye etme birlikte sür-
dürülüyor. Kadife eldiven ve içindeki
yumruk efl zamanl› harekete geçirile-
rek, fiili sivil diktatörlük -yeni anaya-
sa- ile kurumsal sivil diktatörlü¤e dö-
nütürülmek isteniyor. O yüzden niha-
yetinde her kap› yeni düzenin yeni 'ku-

rucu anayasas›'na geliyor. Bunun illa
ki Baflkanl›k Sistemi ile olmas› da ge-
rekmiyor. Yetkileri artt›r›lm›fl ve san-
d›ktan ç›kan Cumhurbaflkan› da bu-
nun için pekâlâ yeter görünüyor.     

Bu tür geçifllerin oldu¤u tarihsel dö-
nemler, yani s›n›rs›z ve denetlenemez
bir güçle tan›mlanan 'kurucu iktidarlar'
darbe ya da devrimle gündeme gelir.
AKP, bu manada kendinden öneki kuru-
culu¤un -12 Eylül faflist darbe sinin- bir
sonucu olarak do¤du ve süreklilefltiril-
mifl ince -ve sivil- darbelerle 'kurucu ik-
tidar' misyonunu üstlendi. Bu durum,
bazen söylendi¤i üzere 'lanetli tarihten
kopufl' de¤il, 'lanetli tarihin' içinden ye-
ni bir 'lanetli tarihsel sürece' ad›md›r.
fiimdi, bizim önümüzden geçip giden
‘felaket’ de bu olsa gerek.

• • •
Muhalefete gelince, her fleyden önce

'tarihsel perspektif' hakim paradigma-
n›n içinde kald›¤› sürece do¤ru konum
al›nmas› güç oluyor.  Eskinin yenilen-
mesi yeter say›ld›¤›nda, yerinin ne ko-
yuldu¤undan ba¤›ms›z yenilenmenin
kendisine olumluluk atfediliyor.Bu fle-
kilde, düzene karfl› de¤iflim talebi de
düzenin eskiyen yanlar›n› yenilenmek-
ten ibaret bir resterasyon sürecinde et-
kisizlefltiriliyor. Bu tür bir geçifl içeri-

sinde eskinin kimi sorunlar› da konum
de¤ifltirerek, k›smen de çözülmüfl gö-
rünebiliyor. Son dönemin yayg›n tan›-
m›yla buna 'pasif devrim' deniyor, yani
düzen emekçilere ve ezilenlere 'fayk
at›yor'!

Düzen karfl›s›nda, halk›n örgütlü
gücüne dayanan devrimci kurucu bir
irade geliflmedi¤i sürece de bunun
önüne geçilemiyor. O yüzden ülkenin
temel sorunlar›na gerçek bir çözüm an-
cak memleketin dört bir yan›ndaki di-
renifllerde boy veren 'içsel geliflme di-
namiklerin›n' halk›n kurucu iktidar›-
n›n mevzilerine dönüfltürmeye yönelik
bir mücadele içinde bulunabilir. Ülke-
mizi 'kahverengi veba'n›n teslim alma-
s›na engel olabilmenin yolu da budur.
Önemli olan bütün bu kasvetin içinde
dünyaya baflka türlü bakabilme yetisini
kaybetmemek.

O yüzden 'kahverengi veba' karfl›s›-
na, Howard Zinn'in umudunu koyarak
dünyaya bir kez daha bakman›n da tam
zaman›. H.Zinn, “fiimdinin yüzeyi al-
t›nda her zaman de¤iflim için insani
malzeme oldu¤unu görmeyiz, o yüz-
den buna flafl›r›z. fiafl›r›yoruz, çünkü
için için kaynayan öfkeye, alçak perde-
den gelen ilk protestolara, umutsuzlu-
¤un içinde da¤›lm›fl karfl› koyma iflaret-
lerine, de¤iflim heyecan›n›n alametleri-
ne pek dikkat etmiyoruz” der. 

Evet, gelecek baflka türlü de olabi-
lir yeter ki bu alametlere bakmas›n›
bilelim...

ÖNDER ‹fiLEYEN Nihayetinde her kap› yeni düzenin yeni 'kurucu
anayasas›'na geliyor. Bunun illa ki Baflkanl›k

Sistemi ile olmas› da gerekmiyor
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H
apisten hapse mektuplaflt›lar,
Suphi mektuplarda sevdi babas›-
n›, d›flar›daki hayat› gelen mek-

tuplardan anlamaya çal›flt›.
Ölüm Orucu'na girdiler ve ben onla-

r› bir on befl y›l sonra gördü¤ümde, ku-
zey Zürich'te tahta bir barakadayd›lar.
O güzel kad›n yürüyemiyordu...

Siyasi fikir münakaflalar›, örgütsel
sorunlar hepsi, hepsi geride kalm›flt›,
s›¤›nmac›yd›k ve onlar bedenen kop-
mufllard› hayattan, bense küsmüfltüm,
ruhum yaral›yd›.

Çi¤dem öyle bir yatakta uzan›rd›, on
dokuz ülkeden s›¤›nmac›lar›n bulun-
du¤u tahta barakal› kamp›n pencere-
sinden ya¤an kara bakard›, a¤lard›
Suphi'si Türkiye'de kald› diye. Kendisi-
ni sakat b›rakan, hayallerini öldüren
bir ülkede rehindi hapiste büyütülen o
çocuk!

"Çi¤dem yürümeyi denesen, bak flu-
radan fluraya koluna girece¤iz," yok.
Yalvarmalar›m bofltu, bir yatakta uza-
n›rd›.

"Korkuyorum" derdi. Korkuyordu, o
ac›yla yeniden yürümenin büyük bir
korku oldu¤unu bilmez miydim?

Ocak ay›yd› kar ya¤›yordu gene. Çi¤-
dem barakan›n penceresine yap›flm›fl,
sanki insan de¤il d›flar›da ya¤an kard›.
karl› sokaktan geçtim, gazete almal›y-
d›m, bir derenin k›y›s›ndan flehre gidip
gazete ald›m. Geri geldim. Çi¤dem ha-
la o penceredeydi, belki iki saat geç-
miflti, belki bir...

Barakas›na gittim, koluna girdim,
k›p›rdad› ayaklar›, titredi yeni do¤mufl
bir serçe yavrusu gibi. D›fl kap›ya gittik
ve kara bast› Çi¤dem, hedef sokak lam-
bas›! Otuz metre ya var ya yok, geri dön
altm›fl eder.

Vard›k hedefe, geri geldik.
"Suphi gelinceye kadar yürür mü-

yüm" dedi. A¤lad›. Küçük bir çocuk gi-
bi omuzlar› sars›la sars›la a¤lad›. Ba-
caklar›m a¤r›yor dedi. Durdu, gözyafl-
lar›n› sildi:

"Suphi gelinceye kadar yürürüm de-
¤il mi Haydar,"

Hapishane avlusunda o¤luyla oyna-
d›¤› yakan top hikayesine anlatt›...

Suphi geldi gelmesine, büyüdü, oku-
la gitti. Kader birli¤i ettik.

‹flte bugün, böyle bahara merhaba
demek üzereyken.

Suphi'nin intihar etti¤ini söyledi te-
lefonda bir ses.

“Haydar! Suphi öldü…” dedi.
15 yafl›nda bir çocuk niye öldürür

kendisini?
Kaderdafllar›m, hapis arkadafllar›m,

yol yoldafllar›m.
Haber sal›n hapishane duvarlar›na,

o duvarlar›n ard›nda büyütülen umut
ölmüfl deyin.

Ülkemin kederi bu, bir çocu¤u dahi
hapiste büyüten bir zihniyetin, insanl›-
¤›m›z›n son köhnemifl rejiminin insaf-
s›zl›¤›! Anne karn›nda iflkence ile tan›-
flan, çocuk yaflta ölüm tarlas›nda, açl›k
grevleri içinde büyüyen çocuklar›m›z›n
gelece¤e umutsuz bak›fl› bu.

Hapiste büyüyen kaç çocuk gördüm

ben!
Suphi Cihan Y›ld›z 1995 y›l›nda Ma-

latya cezaevinde do¤du,
Hüseyin Y›ld›z 1980 y›l›nda hapse

düfltü, çocuklar› onsuz büyüdü, büyü-
yen o¤lu Taylan ile ayn› hapiste yatt›.

K›z› Eylem Y›ld›z üniversiteyi yeni bi-
tirdi, tutukland› hapiste.

Taylan öldürüldü,
Suphi intihar etti gitti¤i ‹ngiltere ta-

tilinde..
Suphim ölmüfl, flu Zürich flehrinde

telefon edip Haydar abi diyecek hiç
kimsem kalmad›. Benimle bilek gürefli
yapan biri de yok art›k. o zeki ak›ll› bir
çocuktu.

1. sayfadan devam»
HAYDAR KARATAfi

Suphi neden öldü

DEMOKRAT‹K Haklar Federasyo-
nu üyesi Eylem Y›ld›z, bir süre ön-
ce arkadafl› Mustafa Karaman'› te-
lefonla dernek toplant›s›na davet
etti. Karaman'a isterse, efli Yase-
min ve köpekleri Dora'y› da getir-
mesini söyledi. Operasyonda gö-
zalt›na al›nmas›n›n ard›nda polis
sorgusunda kendisine yöneltilen
sorulardan birisi de "Yasin ve Roza
kim?" oldu. ‹lk baflta anlam vere-
medi, ard›ndan telefon konuflma-
s›ndan bahsedildi¤inde neyi sor-
duklar›n› anlayabildi. Telefon ko-
nuflmas›n› deflifre eden polis, Ya-
semin'i Yasin, Dora'y› ise Roza
yapm›flt›. Dora bir köpekti. 

Ablas› Eylem
BirGün’de 

haber olmufltu

Korsakoff
hastas› Çi¤dem,
Simurg filminde

Suphi ve annesi Çi¤dem
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var›fl noktas›ndaki saatlerin senkro-
nizasyonu askeri planlama aç›s›ndan
çok önem arzediyordu. Yaklafl›k ayn›
tarihlerde 19. ve 20. yüzy›l›n en büyük
matematikçilerinden say›lan Henri
Poincare, Paris'teki Meridyenler Bü-
rosu’nda ayn› problemi çözmeye çal›-
fl›yordu: Farkl› meridyenlerdeki za-
man ölçümleri nas›l senkronize edi-
lir? Bu problemin çözümü deniz tica-
reti için çok önemliydi. ‹ki büyük bi-
lim insan› da yaklafl›k ayn› sonuçlara
ulaflt›lar, ancak yeni fizik kuram›n›n
ilkelerini do¤ru formüle eden Einste-
in oldu ve sonradan ‘muhteflem y›l›’
olarak adland›r›lacak 1905 y›l›nda iki
makalede ‘özel görelilik kuram›n›’
formüle etti. Bunlardan ilkinde ›fl›k
h›z›na yak›n h›zlarda Maxwell'in
elektromanyetik kuram›yla Galilei ve
Newton'›n mekanik yasalar›n›n arala-
r›ndak› uyuflmazl›¤›, mekanik yasala-
r›n› ›fl›k h›z›na yak›n h›zlarda de¤iflti-
rerek giderdi. ‹kinci özel görelilik
makalesi ise kütle-enerji eflitli¤i üze-
rinedir ve tarihteki en ünlü formülü
içerir: E = mc2. Ayn› y›l ‘molekül fizi-
¤inde’ doktora derecesini ald› ve mo-
leküllerin istatistiksel fizi¤i üzerine
yazd›¤› ‘Brownian hareketi’ makalesi
istatistiksel fizi¤in klasiklerinden bi-
risi oldu.

KUANTUM MEKAN‹⁄‹
Muhteflem 1905 y›l›n›n di¤er bir
önemli makalesi ise ‘fotoelektrik et-
kisi’ üzerinedir. Fotoelektrik etkisin-
de üzerine ›fl›k düflürülen bir metal-
den kopan elektronlar bir ak›ma yol
açarlar. Bugün otomatik kap›lar› ça-
l›flt›ran fotoelektrik hücreler bu ilkey-
le çal›fl›rlar. Ifl›¤›n dalgalardan olufl-
tu¤u teziyle bu etki aç›klanamaz.
Einstein, ›fl›¤›n foton ad› verilen
‘enerji bohçalar›ndan’ olufltu¤u var-
say›m›n› kullanarak bu etkinin nas›l
aç›klanabilece¤ini gösterdi. Kuan-
tum, veya tanecik, veya enerji bohças›
fikrinin babas› Max Planck'd›r. Ancak
Planck, enerji yayan cisimlerin enerji-
yi bohçalar halinde yayaca¤›n› ileri
sürmüfl oldu¤u halde ›fl›¤›n enerji
bohçalar›ndan yani fotonlardan olu-
flabilece¤ini varsaymam›flt›. Bu ne-
denle kuantum fikrinin kök tutma-
s›nda tarihsel olarak ikinci önemli
katk› Einstein'›nd›r. 1921 y›l›nda
Einstein'a Nobel ödülünün 'fotoelek-
trik etkisine getirdi¤i aç›klamadan'
dolay› verilmesi yapt›¤› bu katk›n›n
önemine vurgudur. 

Einstein'›n kuantum mekani¤ine
katk›s› ›fl›¤›n kuantumland›¤› teziyle
s›n›rl› de¤ildir. Kuantum mekani¤i-
nin en önemli denklemlerinden
Schrödinger denklemi, Einstein'›n de
Broglie teorisi için yazd›¤› denklemin
gelifltirilmifl halidir. Ancak Einstein

sonradan kuantum mekani¤ine Bohr
ve Heisenberg taraf›ndan getirilen
formülasyonu kabul etmedi. Kuan-
tum mekani¤inin olas›l›k yorumunun
belirlenimcilik ilkesiyle çeliflmesi
karfl›s›ndaki memnuniyetsizli¤ini
fazlas›yla popüler olan “Tanr› zar at-
maz.” sözüyle elefltirdi.

GENEL GÖREL‹L‹K
Özel görelilik kuram› sabit h›zl› göz-
lemcilerin sabit h›zl› cisimlerle ilgili
gözlemlerini aç›klar. Einstein, e¤er
h›z sabit de¤ilse ne olaca¤› sorusu
üzerinde çal›flmaya 1907 y›l›nda bafl-
lad›. 1908 y›l›nda yay›nlad›¤› makale-
sinde bir kütlenin çekim alan›nda ha-
reket eden bir cisimle, ivmeli hareket
(sabit h›zl› olmayan hareket) yapan
bir cismin hareketlerinin eflde¤erli¤i
ilkesini ortaya att›. 1911 y›l›nda bu ça-
l›flmas›n› gelifltirerek ›fl›¤›n dahi küt-
leli bir cismin yak›n›ndan geçerken
yolunun kütle taraf›ndan e¤rilece¤ini
öngördü. Bu öngörüsü 29 May›s
1919'da tam günefl tutulmas› s›ras›n-
da Eddington taraf›ndan yap›lan göz-
lemle desteklenmifltir. Dünya çap›nda
üne kavuflmas› bu gözlem sonras›n-
dad›r. Times gazetesi olay› “Bilimde
devrim - Evrenin yeni kuram› - New-
ton'un fikirleri afl›ld›” manfletiyle du-
yurdu. Bu oldukça do¤ru bir tespitti:
Einstein'›n genel görelilik kuram›yla
yapt›¤› Kopernik devrimine eflde¤er

bir geliflmedir. Genel görelilik insan
akl›n›n kurgulayabilece¤i en güzel ya-
p›lardan birisi olsa da ve birçok deney
ve gözlemle defalarca desteklenmifl
olsa da içerdi¤i -sonradan ‘kara delik’
olarak adland›r›lacak- çözümler ve
madde içermeyen e¤ri uzay-zaman
çözümleri Einstein'› mutsuz etti. Ku-
antum mekani¤inin yayg›n kabul edi-
len olas›l›k yorumuyla ilgili duydu¤u
mutsuzluk ve genel görelilik kuram›-
n›n onu mutsuz eden yönlerini çöz-
mek için yaflam›n›n son döneminde
bu iki kuram› birlefltiren bir ‘birleflik
alanlar kuram›’ gelifltirmeye çabalad›.
Ancak kuantum fizi¤indeki geliflme-
lere s›rt›n› dönmesi ve özellikle nük-
leer fizikteki geliflmelerle ilgilenme-
mesi bu çabalar›n eksik kalmas›na ve
olumsuz sonuçlanmas›na neden ol-
du.

Einstein'›n k›sa bir yaz›da anlat›la-
mayacak kadar çok say›da baflka bi-
limsel çal›flmalar› da vard›r. Bunlar
daha az popüler olmalar›na ra¤men
dahil olduklar› fizik alan›n›n gelifli-
minde önemli kilometre tafllar›ndan
olmufllard›r.

S‹YAS‹, D‹NSEL VE FELSEF‹K 
GÖRÜfiLER‹
Einstein sosyalistti. Ancak kendisi
hayat›n› tamamen kuramsal fizi¤e
adad›¤› için hiçbir zaman aktif politi-
ka yapmad›. Sosyalizmi savundu¤u ve

sosyalist oldu¤unu belirtti¤i yaz›lar›
oldukça geç dönem yaz›lard›r. Einste-
in Yahudi’ydi, ancak hiçbir zaman
dindar bir insan olmad›. ‘Tanr›’ keli-
mesini kulland›¤› sözleri genelde
iman›ndan çok fikirlerini popüler
kültürün bak›fl aç›s›ndan ifade etme
yoludur. Yahudi toplumuyla iliflkisi-
nin giderek artmas› 2. Dünya savafl›
öncesinde ve savafl s›ras›nda Yahudi
›rk›na karfl› yap›lan büyük yok etme
kampanyas› nedeniyle ortaya ç›kan
dayan›flma sonucundad›r. Einstein'›n
en çok elefltirilen politik aktivitesi
1939 y›l›nda bir grup afl›r› sa¤c› bilim
adam›n›n ikna etmesiyle ABD Baflka-
n› Roosevelt'e “ABD'nin, Nazi Al-
manyas›'ndan daha önce atom bom-
bas› yapmas› için nükleer araflt›rma-
lara önem vermesi” konusunda mek-
tup yazmas›d›r. Bu bomba Nazi Al-
manya's› taraf›ndan hiçbir zaman ya-

p›lamad› ve ABD'nin yapt›¤›
bombalar Einstein'›n

“Tan›d›¤›m bü-
tün insanlar

aras›na en
çok Japonlar›
sevdim.” dedi-

¤i Japonlar›n
üzerine at›ld›. Ölme-

den bir y›l önce, 1954 y›l›nda, arkada-
fl› Pauling'e, yazd›¤› bu mektuptan
“Hayat›m›n en büyük hatas›.” diye
bahsedecektir. Ama yine de bunu yap-
mas›n›n önemli bir nedeni vard›: Na-
zilerin atom bombas› yapma olas›l›¤›
yads›namayacak kadar yüksekti.

Felsefik olarak ‘mutlak materya-
listtir’, yani ‘görelicidir (relativist)’.
Bu felsefik görüfl herfleyin kayna¤›n›
madde olarak görür, uzay-zaman›n
bile. Alman idealist filozoflar›n öcü
gibi kaçt›klar› görelicili¤i Einstein
‘Mach ilkesi’ (Ernest Mach'›n bu ko-
nuda yazd›klar› çok mu¤lak oldu¤u
halde) olarak adland›rarak kendi ge-
nel görelilik kuram›n›n ana ilkelerin-
den biri yapmaya çal›flm›flt›r. Bu aç›-
dan kuram›na verdi¤i isim anlaml›-
d›r. Ayr›ca bu nedenledir ki genel gö-
relilik kuram›n›n, içinde madde ol-
mayan (yani madde taraf›ndan olufl-
turulmayan) e¤ri uzay-zamanlara izin
veriyor olmas› bir ölçüde kurama kar-
fl› olan memnuniyetsizli¤inin sebebi-
dir.

Einstein, dahi s›fat›n› en çok hake-
den kiflilerden biri flüphesiz. Dehas›-
na yaklaflamasak bile onun bilime
olan tutkusu ve inanc› bize ilham ver-
meli. Ça¤›m›zda onun yapt›klar›n› afl-
mak için çok u¤rafl›ld›, ancak bunu
yapmak ancak onun gibi çal›flarak
mümkün olabilir ve bu çok az›m›z›n
gerçeklefltirebilece¤i birfley.

*: Prof. Dr. MSGSÜ Fizik Bölümü


