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Albert EINSTEIN 

İnsanlık tarihinin en yaratıcı zekâlarından olduğu daha sağlığında kabul edilen Alman asıllı 

ABD’li fizikçi. 

Einstein eğitim hayatına oldukça sıkıntılı bir şekilde başlamıştır. İlk ve orta öğrenimini 

Münih'te tamamlar. Ama bu Einstein için pek kolay olmaz. Bunda konuşamamaktaki yenemediği 

güçlükleri kadar okuldaki öğretim sistemine alışamaması etkili olmuştur. Babasını, iş hayatından 

dolayı Kuzey İtalya'ya göç ettiler.  

Einstein da Münih'teki okulu bırakarak ailesinin yanına gider. Einstein daha sonra İsviçre 

Federal Politeknik okuluna girmeye karar verir. Fakat giriş  sınavını veremedi. İsviçre liselerinin 

birinde bir yıl eğitim gördükten sonra sınavı kazanarak Enstitüye girmeyi başarır. Einstein 

Enstitüden matematik öğretmenliği diplomasıyla mezun oldu. Mezuniyetinden sonra iş bulmakta 

zorlanır, özel fizik dersleri verir. 1902'de Bern Patent Dairesi'nde iş bulur. 

Patent ofisindeki bu iş Einstein için çok uygundu. Gönderilen buluşları inceliyor, merak ettiği 

konuları araştırıyor ve diğer zamanlarında fizikteki eksiklerini tamamlıyordu. 1905'e kadar 

istatistiksel hareket ve ısı dinamiği konularında makaleler hazırladı. 

İlk çalışması fotoelektrik olayını açıklıyordu. Einstein bu makalesinde; bir metal yüzeyine 

gelen ışık demetinin bu yüzeyden elektron koparacağına değiniyor, ayrıca ışığın ilerde foton adı 

verilecek olan tözün parçacık niteliği gösteriyordu. İkinci makalede Brown Hareketi olarak bilinen 

çiçek tozu gibi çok küçük parçacıkların sıvı içinde bulunan moleküller tarafından bir titreşme 
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hareketine tabi tutulmasını açıklıyordu. Bu makale maddenin atomik yapısı hakkındaki son


kuşkuları da ortadan kaldırmıştır. 


Einstein "Devinen Cisimlerin Dinamiği Üzerine" adlı makalesinde Özel Görelilik Kuramı da


yer almaktadır. Özel görelilik ise fizik ve filozofinin değişmesine neden olmuştur. Einstein


etrafımızdaki uzaydaki olayları derin ve çocuksu bir yaklaşımla, farklı bir şekilde anlamamızı


sağladı. Açıklamaları Newton'unkinden daha doğru ve daha deneyseldi.


Einstein 1916 yılında genel görelilik kuramını yayınladı. Bu makalesi ile fiziğin bütün


prensiplerini ve yasaklarını değiştirdi. Buna karşı çıkanlara ise kendisinin ifadesiyle "keçi inadıyla" 


kuramının doğru olduğunu söylüyor ve bazı deneyler öneriyordu. Yapılan deneylerin sonuçları


Einstein'ı destekliyordu. Kuramın doğrulanması ile Einstein'ın ünü bütün dünyayı sarmıştır. 


Dünyanın çeşitli yerlerinden davetler alıyor, gazeteciler onunla röportaj için yarışıyorlardı. Ama o 


zamanlarda göreliliğin matematiğini tam olarak anlayanların sayısı çok azdı. 


20. Yüzyılın başlarında geliştirdiği kuramlarıyla ilk kez kütle ile enerjinin eş değerliliğini


kanıtlamış, ayrıca uzay, zaman ve kütle çekimi üzerine tümüyle yeni düşünme yolları önermiştir.


Özellikle görelilik ve kütle çekimi kuramları, Newton’dan sonra fizik alanında yeni bir çığır açmış, 


bilimsel ve felsefi araştırmaları baştan aşağı değiştirmiştir. 1921’de Nobel Fizik Ödülü’nü almıştır. 


http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/biliminsanlari/index.htm 
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