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Marie Curie



Yaşadığımız çağ, atom çağı olarak da tanımlanıyor. 

Atom bombaları, güvenli sığınak ve depolarda 

korunuyor, belki de insanları, çok da uzak olmayan 

bir gelecekte, başka yıldız sistemlerine ulaştıracak 

işletici motorlar da öyle. Nükleer santrallerde enerji 

üretiliyor. Pratikte bütün bilim alanlarında devrim 

yaratmış buluşlar, aslında atomlar hakkında edinilen 

bilgi üzerinde yükseldi. 

Her şey radyoaktivitenin bulunmasıyla başladı.

Marie Curie, radyoaktiviteyi bulan ilk bilim insanıydı. 

Elde ettiği bulgular, daha önce parçalanamaz olarak 

bilinen maddenin en küçük parçacığının bölünebilir 

olduğu bilgisine ulaşılmasını sağladı.

Marie sadece yetenekli bir araştırmacı değil aynı 

zamanda tarihte Nobel ödülü alan ilk kadındı. Yaşadığı 

dönemde, hiçbir kadının alınmadığı kurumlara 

girmeyi başarmış, kız olarak doğmuş olmanın aşılmaz 

engellerle karşılaşmak anlamına geldiği bir çağda, 

değerini herkese kabul ettirmişti.

Marie Curie, bu kitapta bize yaşamı, çocukluğu, 

sevgili kocası, çalışmaları, karşılaştığı engelleri ve 

bilim insanı olarak ona ün kazandıran başarılarını 

anlatıyor. 





BU KİTABIN KONUSU BENİM...

Adım Marie. Sizlere ailemi, oku

lumu dostlarımı anlatacağım. 

Okumak için nasıl Paris’e gittiği

mi, bütün hayatımı değiştirecek insanla nasıl 

karşılaştığımı öğreneceksiniz. Kocam Pierre ile yap

tığımız çalışmalardan, o zamana kadar bilinmeyen 

iki elementi buluşumuzdan söz edeceğim. Bu kitapta 

kazandığımız Nobel ödülleri de yer alıyor; benim, ko

camın ve daha sonra da kızımızın… Anlatacaklarım 

arasında radyoaktivite üzerine yaptığım araştırmalar 

temelinde gerçekleşen, atomun yapısı ve nükleer 

enerji gibi, büyük heyecan yaratan buluşlar olacak. 

Albert Einstein ile dostluğumu, bilimin herkesin hiz

metinde olması için verdiğim mücadeleyi paylaşaca

ğım sizlerle. Kitabın sonunda, atomlar 

hakkında birçok sırrı açıklayan küçük 

bir sözlük de bulacaksınız.
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Marie Curie, 7 Kasım 1867’de, Polonya’nın başkenti 

Varşova’da, Maria Sklodowska adıyla dünyaya geldi. 

O tarihlerde Polonya, Rusya, Prusya ve Avusturya-

Macaristan’ın egemenliği altında bulunuyor, Varşo-

va’da çarlık işgali bütün şiddetiyle sürüyordu. Polonya 

halkının kendi tarihini ve ana dili olan Lehçeyi öğ-

renmesi yasaklanmıştı. Yasağa karşı gelenler zindan-

lara atılıyor, hatta Sibirya’ya sürülüyordu. O yıllarda 

çarlığın baskısı ilkokullarda bile olanca yoğunluğuyla 

hissedilmekteydi.



BEN, MARIE CURIE

Ailem beni Maria 

diye çağırıyor. Çok 

sonra Marie adını ala

cağım. Varşova’nın merkezinde 

bulunan bir evde doğdum. Bu kenti 

seviyorum; özellikle günlerin 

sıcak ve uzun olduğu hazi

ran ayında Varşova’ya do

yum olmuyor. Ben doğmadan 

önce, kenti çevreleyen surların 

burçlarında, Rus Çarı II. Alek

sandr’ın zulmüne baş kaldıran 

öğrenciler idam ediliyormuş. 

Rus Çarı, Polonya’nın kendisine 

ait olduğunu iddia ediyor. Okullarda çarın hayatı 

hakkında her şeyi ezbere öğrenmek zorundayız.
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Babam Wladyslaw, li

sede matematik ve fi

zik öğretmeni. Ciddi 

bir yapısı var; çocuk

larının her konuda bil

gi sahibi olmalarını istiyor, 

(belki de şu an onun sert 

bir öğretmen olduğunu 

düşünüyorsunuzdur)

ama bunun dışında son 

derece hoş biri.

Annem Bronislawa bir kız okulunda müdür. Küçükken 

beni hiç kollarına almamasına, hiç öpmemesi üzülü
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yordum. İşi aslını ancak 

büyüdükten sonra anla

dım: Meğer annem beni 

korumak istiyormuş. Çün

kü kendisi, o yıllarda çok 

sık rastlanan ve ne yazık ki 

tedavisi bulunmayan tüber

külöz hastasıydı. Bildiğiniz 

gibi tüberkülöz tehlikeli bir 

ciğer hastalığıdır. 

Ben, dört kız kardeşin en 

küçüğüyüm. Bu arada eski 

mobilyalarımızı zor sığdırdığımız başka bir eve ta

şındık. Büyük sorunlar yaşıyoruz. Ablalarımdan biri, 

Sofia, 15 yaşında tifodan öldü. 








