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Bana, önce öğrenip ardından kendimi istediğim şeye 

adamam için ısrar eden annem Marta’ya.

Ve Ivette’ye.
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ÖNSÖZ

NEDEN YENİ EINSTEIN 
 OLMAYAYIM?

Dünyanın başlangıcından beri yaratıcı ve yenilikçi harika in-

sanlar olmuştur. O hayalciler ilerlemeyi sağlayan kişilerdir. Onlar 

olmasaydı biz hâlâ zamanın başlangıcındaki halimizde kalmıştık! 

Bazı dâhiler, diğer dâhilerden ilham almışlardır: Beethoven’ı 

Beethoven yapan Mozart gibi olmak istemesiydi; Che Guevara, 

tıpkı idolü Jules Verne gibi maceralar yaşamak istemişti; Martin 

Luther King, kahramanı Mahatma Gandhi’nin yaptıklarını başar-

mak istemişti...

(Ve bu, yalnızca bu kitapta yer alan elli kişinin hikâyesi: Ta-

rihteki en büyük dâhiler, kendilerinden önceki dâhilerden ilham 

almışlardır ve gelecek kuşakları etkilemişlerdir.)

***
Bazıları zengin, bazıları ise fakir olarak dünyaya gelmişlerdi. 

Bazıları fikirleri için hiç dinlenmeden savaşmak zorunda kal-

mıştı; diğerleri için işler daha kolay ilerlemişti. 

Bazıları hayattayken takdir edilmiş ve kabul görmüştü; diğer-

leri ise ölümlerinden çok daha sonrasına kadar yanlış anlaşılmaya 

mahkûm olmuşlardı. 

Ama hepsi gerçek süper kahramanlar. Dünyayı, buldukların-

dan daha iyi bir halde bıraktılar. 

Kendilerini ifade etmekten çok daha fazlasına ihtiyaç duyan 

insanlardır bunlar. Halk tarafından kabul edilseler de edilmeseler 

de bunu yapmayı bırakamamışlardır. 
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Yaratıcılığın sadece sanat için olmadığını gösteren insanlardır: 

Kişi her alanda yenilik yapabilir ve yaratabilir.

***
Bu kitaptaki karakterlerin hiçbir ortak yanı yok: Onlar sade-

ce yakışıklı ya da zeki değiller, belli bir karakteri ya da kişiliği 

paylaşmıyorlar, aynı şeyleri yapmıyorlar hatta bazen yaptıklarının 

öneminin bile farkında değiller. 

Yalnızca tek bir ortak noktaları var: “Bu mümkün mü yoksa 

imkânsız mı?” diye düşünmek için bile durmayan ve yalnızca de-

vam etmelerini sağlayan sonsuz bir irade.

Niteliklerini bilen ve bunlardan tam anlamıyla faydalanan, 

kendilerini fiziksel kusurları veya koşulları ile sınırlandırmayan in-

sanlar.

Hiç durmadan çalışırlar çünkü kendilerini aşmalarının tek yolu 

pratik yapmalarıdır. “Eğer sevdiğin şeyi yapıyorsan çalışmış sayıl-

mazsın,” denilir. Ertesi güne bırakmadan, vazgeçmeden ve her 

şeyin beş dakika içinde çözüleceğini beklemeden. 

Ah... Ve daha çok bilenlerden öğrenerek. Eğer konuyla ilgiliy-

sen soru sor, oku ve dinle. Öğren: Büyük ihtimalle aynı huzursuz-

luğa sahip başkaları da vardı. Başlamak için en iyi yer, en yakın 

kütüphanedir. 

***
Sen de Usain Bolt ya da Steven Spielberg gibi bir dâhi mi 

olacaksın? Bunu istemek sence de çok değil mi? 

Bu kitabın sana “neden olmasın?” diye düşündürmesini isti-

yoruz. 

Buna şu şekilde bak: Jacques Cousteau küçükken dünya ça-

pında meşhur olacağını, hatta hayatını denizleri keşfetmeye ada-

yacağını bilmiyordu.
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Çocukluğu boyunca kimse Bill Gates’e bakıp da “Bu çocuk 

bir gün dünyadaki en zengin insan olacak,” dememişti.

Bu kitapta göreceğin elli ismi neredeyse beş yüzden fazla is-

min arasından seçtiğimizi unutma. Elimizde dağlar kadar kitap 

yazmalık materyal var. Birçok kadın ve erkek, kanlı canlı süper 

kahramanlardır. Dünya, tarihin her ânında dâhilerle doluydu. 

Ayrıca herkesin bir dâhi olmasına da gerek yok! Birçoğumuz 

en iyi bildiğimiz şeyi yapmaktan son derece memnunuz, tarihin 

bir parçası olmadan da yeteneğimizi kullanarak küçük değişiklik-

lere yön verebiliriz.

***
Eğer bu elli karakter size savaşmak ve fikirlerinizi gerçeğe dö-

nüştürmek için ilham verirse, hayallerinizin peşinden gitmenizi 

sağlarsa, mesleğinizi icra etmenizi ya da kendi fikirlerinizin de 

Einstein ya da Messi’nin fikirleri gibi iyi ve yenilikçi olduğunu dü-

şünmenizi sağlarsa... bu bizi mutlu eder.

Her şeyin gerçeğe dönüşmeden önce bir rüyadan ibaret ol-

duğunu unutmayın.

Neden sizinki de gerçek olmasın?
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“Bir şeyin imkânsız olduğunu söyleyenler,  

onu yapanları rahatsız etmemelidir.”

Albert Einstein
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ALAN TURING
Hiçbir işe yaramadığı gerekçesiyle neredeyse okuldan 
atılan ve modern bilgisayarı icat ederek milyonlarca 

kişinin hayatını kurtaran çocuk.
Birleşik Krallık, 23 Haziran 1912 – 7 Haziran 1954

Alan hiçbir zaman ailesinin çok arzuladığı “normal” çocuk olmamıştı. Ona 

göre dünyadaki en gereksiz şey normal olmak ve uyum sağlamaktı. 

Okula gideceği ilk gün ulaşım grevi olduğunu fark ettiğinde yüz kilometre 

uzaklıktaki okuluna bisikletle gitmeye karar vermişti. 

Alan okulu sevmiyordu. Yalnızca matematiğe ilgisi vardı ve bugün bize ina-

nılmaz gelse de bu yüzden neredeyse okuldan uzaklaştırma alacaktı: “Eğer 

yalnızca bir teknisyen olacaksa burada zaman kaybediyor,” dediler.

Kısa zamanda bundan çok daha fazlası oldu. İkinci Dünya Savaşı’nda Al-

manların Enigma isimli şifreli bir konuşma sistemleri vardı. Alan bunu çözen tek 

kişi olmuştu ve bunun için özel bir makine icat etmesi gerekmişti: İlk modern 

bilgisayarı. 

Onun sayesinde savaşın iki yıl kısaldığı ve on dört bin yaşamın kurtarıldığı 

düşünülmekte. Çalışmasının sonuçları o kadar önemliydi ki bir kısmı 2012 yılına 

kadar gizli dosya olarak kalmıştır!

Aynı zamanda yapay zekanın da yaratıcısıdır. Onun tanımı bugün hâlâ kulla-

nılmaktadır: “Bir makinenin ne ‘düşündüğü’ bir insanınkinden ayırt edilemez.”

Tüm bunların yanı sıra, (bugün inanılmaz gibi görünse de) o zamanlar İngil-

tere’de suç olan bir şey yüzünden neredeyse hapse düşme tehlikesi atlatmıştır: 

Kadınlar yerine erkeklerden hoşlanıyordu.

Günümüzde, tüm dünya onu yirminci yüzyılın en harika dehalarından biri 

olarak kabul etmektedir. İngiliz Hükümeti, kamuya açık bir şekilde, ona davranış 

şekilleri yüzünden özür dilemiştir. Hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorluklardan 

sonra insanlar yerine sayıları tercih etmesine kim şaşırabilir ki?
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ALBERT CASALS
En gerekli görünen iki şey olmadan dünyayı dolaşan 

çocuk: Para ve yürümek.
İspanya, 18 Temmuz 1990

“Amerika’ya parasız gidemezsin,” dedi büyükannesi Albert’e ve ona 20 

euro verdi. 

Albert beş yaşından beri seyahat etmenin hayalini kurardı. Ne yazık ki lö-

semi teşhisi konmuştu ve bu onun üç yıl boyunca hastaneden çıkamamasına 

neden olmuştu. Aynı zamanda bacaklarını da kullanamamaya başlamıştı. 

Yine de hayatta kaldı ve ardından, tekerlekli sandalyede olmasının hayal-

lerine engel olamayacağına karar verdi. Ailesi onu destekledi: Dünyayı dolaş-

maktaki kararlılığını gören babası, ilk seyahatinde ona eşlik etti ve bilinmesi 

gereken tüm temel şeyleri öğretti. 

Bir yıl sonra, Albert ilk yalnız seyahatini trenle Avrupa’ya yaptı. Parası bit-

tiğinde ona ihtiyacı olmadığını fark etti ve geri dönmek yerine yolculuğuna 

devam etmeye karar verdi. 

Albert, insanların size her zaman yardımcı olabilecekleri konusunda ısrarcı-

dır: Her zaman seni bırakabilecek, sana yemek verebilecek ya da evine davet 

edebilecek birileri vardır. Arada bir metroya gizlice binmenin bir zararı olmaz; 

yine de bunu yapmaktan elinden geldiğince kaçınmaya çalışmaktadır. 

Tüm Güney Amerika’yı, Afrika’nın bazı yerlerini ve Asya’yı dolaştı. Çok teh-

likeli anlar yaşadı ama bunun sebebi her zaman iklimdi, insanlar değil. Tüm 

bunlardan anılarında bahsetti. 

Albert, tekerlekli sandalyenin bir engelden ziyade bir avantaj olduğunu, 

daha fazla eşya taşımasını ve insanların ondan korkmamasını sağladığını söyler.

Kitaplar yazmıştır ve bir belgeselin baş kahramanıdır. Birçok engelli ya da 

engelli olmayan insana yardımcı olabileceğini bilmektedir: Cesaret, karar ver-

me ve en yüksek seviyedeki iyimserliği hepimize örnek teşkil etmektedir. Onu 

çok uzaklara taşıyan bu özellikleridir. 


