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SUNUŞ 
 

Bilim insanı evrendeki olay ve olguları inceleyen, onun altında yatan gizemin 
kaynağını araştıran ve bu gizemin nedenlerini anlamaya çalışan ve anladıklarını basitleştirip 
kitlelerin anlayabileceği bir şekilde yayın yolu ile duyuran kişidir. Ayrıca bilim insanı anlamış 
olduğu doğal gizemi yaşamı daha da kolaylaştıracak şekilde insanlığın hizmetine sunan 
kişidir.  

 
Ulaşım araçlarının gelişimi, modern tıbbi cihazlar, elektrik ve elektroniğin 

keşfedilmesi ve bu hizmetlerin geniş kitlelere ulaştırılması konuya verilecek güzel 
örneklerdir. Bu yönüyle bilim insanı hayatın her alanında yaşamı kolaylaştırmak için büyük 
bir mücadele içindedir. Ancak bilim insanı hiçbir zaman kıskanç duygularla bulgusunu salt 
kendisi ve çevresi için kullanmamıştır ve kullanmamalıdır. 

 

 
Solvay Konferansı, 1927.  

Öndekiler: Irving Langmuir, Max Planck, Marie Curie, Hendrik Lorentz, Albert Einstein, Paul Langevin, 
Charles Guye, CharlesWilson, Owen Richardson. Ortadakiler: Peter Debye, Martin Knudsen, William Bragg, 
Hendrik Kramers, Paul Dirac, Arthur Holly Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr. Arkadakiler: 
Auguste Piccard, Emile Henriot, Paul Ehrenfest, Edouard Herzen, Theophile de Donder, Erwin Schrödinger, 
EmileVerschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph Fowler, Louis Brillouin. 

 
Pekâlâ, nasıl bir kişidir bilim insanı, nasıl bir kişili ği vardır da insanlık için durmadan 

çalışır, özveride bulunur ve çoğu zaman da hayattayken toplumda hak ettiği itibarı görmez, 
hatta alay konusu edilir? Bilim insanlığı bir yaşam biçimidir. Her şeyden önce bilim insanı 
kendini aşmış, evrenselleşmiş kişidir. Kendine has bir yaşamsal disiplini olan, herkesten fazla 
toplumsal sorumluluk taşıyan kişidir.  

 
Kısacası bilim insanları, bilimin yayılmasına, bilimsel gelişmelerin ortaya çıkmasına 

ve toplumlara ulaşmasını sağlamada yardımcı kişilerdir.  
 
Bu ödevde, aşağıdaki bilim insanlarının hayatlarına, çalışmalarına değinilmiştir:  
� Albert Abraham Michelson, 
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� Albert Einstein, 
� Hendrik Antoon Lorentz, 
� James Clerk Maxwell, 
� Wilhelm Conrad Röntgen, 
� Arthur Holly Compton, 
� Werner Heisenberg, 
� Ernest Rutherford, 
� Niels Bohr 

 
Bu ödev, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Yavuz ABĐDĐNOĞLU , 

ikinci bölüm Ragıp ÇAVUŞ, üçüncü bölüm de M. Mustafa YILMAZ  tarafından 
hazırlanmıştır.  

 
Bu ödev aracılığı ile bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmaları daha iyi kavradık. 

Bu ödevi veren, dersimizin öğretim üyesi Sayın, Dr. Aysun ÖZTUNA KAPLAN ’a 
saygılarımızı sunuyoruz. 
 

Hazırlanan bu araştırma ödevinin yararlı olması dileği ile… 
 
 

Yavuz ABĐDĐNOĞLU 
Ragıp ÇAVUŞ 
M. Mustafa YILMAZ 
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I. BÖLÜM * 
* Albert Abraham Michelson 

* Albert Einstein 

* Wilhelm Conrad Röntgen 
 
 

                                                 
* Bu bölüm Yavuz ABĐDĐNOĞLU (0506.01054) tarafından hazırlanmıştır. 



ALBERT ABRAHAM MICHELSON 
 

Albert Abraham Michelson, 19 Aralık 1852 tarihinde 
Strelno’da doğmuş;  9 Mayıs 1931’de vefat etmiş ABD'li fizikçidir. 
 

Doğumundan iki yıl sonra ailesi Virginia City'ye taşındı. Fakat 
daha sonra San Francisco'ya gittiler. Michelson burada 1969 yılında 
liseyi bitirdi. Başkan Grant tarafından U.S. Naval Academy (Denizcilik 
yüksekokulu) 'ye çağrıldı. Teğmen olarak mezun olduktan sonra iki yıl 
gemiyle gezdi. Daha sonra Amiral Sampson'un yanında akademide fizik 
ve kimya öğretmenliği yaptı. 
 

1879'da Denizcilik almanak ofisinde çalıştı. Avrupa'ya gitti, orada Berlin Üniversitesi, 
Heidelberg, ve Paris'teki College de France and École Polytechnique okullarını ziyaret etti. 
1883 'de deniz kuvvetlerinden istifa etti. Cleveland, Ohio' da uygulama okulu fizik profesörü 
oldu. 1890' da Clark University' Worcester, Massachusetts de aynı pozisyondaki görevi kabul 
etti. Ve 1892'de yeni kurulan Chicago Üniversite'sinde fizik profesörü ve bölüm başkanı oldu. 
I. dünya savaşı sırasında Deniz kuvvetlerine tekrar katıldı. 1918'de Chicago'ya geri döndü. 
Michelson, 1929 yılında Mount Wilson Observatory' de çalışmak üzere istifa etti. 
Kariyeri boyunca fiziğin çeşitli dallarıyla ilgilendi. Onun özel bir yeteneği olduğu anlaşılan 
optikte başarı sağladı. Işığın hızını ilk olarak 1881 'de inanılmaz bir duyarlılıkla ölçtü. 
Dünyanın hareketinin, ışık hızının ölçümündeki etkisini ölçen interferometre'yi keşfetti. 
Profesör E. W. Morley' le birlikte interferometre'yi kullanarak ışığın bütün dahili sistemlerde 
aynı hızda ilerlediğini gösterdi. Đnterferometre ayrıca istenilen mesafeyi dalgaboyu cinsinden 
büyük bir duyarlılıkla ölçmek içinde kullanılıyordu. 
 

Uluslararası ağırlık ve ölçü birimleri komitesinin isteği üzerine standart metreyi 
Kadmiyum ışığının dalgaboyu cinsinden ölçtü. Echelon spectroscope'unu buldu ve savaş 
yıllarında deniz kuvvetlerindeki çalışmalarıyla burası için aletler geliştirdi. U.S. deniz 
kuvvetleri araç gereçleri arasında yer alan mesafe ölçeri(Rangefinder) bunlardan biridir. Sivil 
yaşama döndüğünde daha çok astronomi ile ilgilendi. 
1920'de ışık girişimini kullanarak ve interferometre'nin gelişmiş şekliyle, Betelgeuse 
yıldızının çapını ölçtü. Bu ölçüm aynı zamanda ilk defa bir yıldızın büyüklüğünün doğru 
olarak tesbitidir. 
 

Michelson'un birçok bilimsel dergide yazıları yayımlandı. Bunlardan bazıları Velocity 
of Light (1902) Light Waves and their Uses (1899-1903), ve Studies in Optics'(1927)dir. 
Michelson Amerika ve on Avrupa ülkesinde birçok etkili topluluğa üye olmuştur. O 
American Physical Society (1900) 'nin , American Association for the Advancement of 
Science (1910-1911)'ın, ve National Academy of Sciences (1923-1927) 'ın başkanlığınıda 
yaptı. Ayrıca Royal Astronomical Society, the Royal Society of London ve the Optical 
Society, an Associate of l'Académie Française'ninde bir üyesiydi. Aldıkları birçok ödül 
arasında Matteucci Medal (Societá Italiana), 1904; Copley Medal (Royal Society), 1907; 
Elliot Cresson Medal (Franklin Institute), 1912; Draper Medal (National Academy of 
Sciences), 1916; Franklin Medal (Franklin Institute) , Medal of the Royal Astronomical 
Society, 1923; ve Duddell Medal (Physical Society), 1929 yer alır. 
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ALBERT EINSTEIN  
 

Albert Einstein  (14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955) , Yahudi asıllı 
Almanyalı fizikçidir. 
 

20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen 
Albert Einstein, Görecelik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, 
istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar 
sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki 
olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü'ne layık 
görülmüştür. (Nobel Ödülü'nün ve Nobel Komitesi'nin o zamanki 
ilkeleri doğrultusunda, bugün en önemli katkısı olarak nitelendirilen 
Görecelik kuramı fazla kuramsal bulunmuş ve ödülde açıkça söz 
konusu edilmemiştir.) 
 

Einstein, 1879 yılında Güney Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Babası 
Einstein & Cie adında bir elektrik fabrikası 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 sağlıklı bir çocuk olduğu anlaşıldı.1880 de 
ailesiyle Münih'e taşındı. Babası Hermann ve abisi Yakob burada Einsteincie adında elektrik 
mühendisliği ile bir şirket kurdular. 1894 yılında ailesin iflası nedeni ile Đtalya'ya taşındılar. 
 

Einstein, buluş ve çalışmalarındaki esin kaynağını ise kendisi: "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!" sözleri ile açıklamıştır. 
 

Lise öğrenimini 1894'te Đsviçre'de tamamladı ve 1896'da Zürih Politeknik Enstitüsü'ne 
(ETH) girdi. Sırp asıllı Mileva Maric adlı bir fizik öğrencisi ile evlendi. Mileva, Einstein'nın 
1905'te çıkardığı araştırmanın matematik hesaplarında yardımcı olmuştur.1921 yılında teorisi 
üzerinde çalışmak için New York'a gitti 1933 de Hitler’in ırkçı politikası sebebiyle Alman 
vatandaşlığından çıkartıldı ve Amerika'ya gitti ve buranın vatandaşı oldu. 
 

1933 de Almanya'da Nasyonal Sosyalist Partisi'nin Đktidar olmasıyla çalışmalarına izin 
verilmeyen 40 bilim adamı adına Mustafa Kemal ATATÜRK'e bir mektup yazarak onların 
Türkiye'de çalışmalarına devam etmelerini istemişti. Atatürk bu isteği kabul ederek Đstanbul 
Üniversitesi'nde çalışma imkanı tanımıştı. 
 

Bu dönemde Einstein'a Đsrail Başbakanlığı teklif edildi ancak kabul etmedi. Dr. Chaim 
Weizmann ile Jerusalem Musevi Üniversitesini kurdu. 
 

1955'te yaşamını yitirene kadar bilim dünyasına pek çok katkıda bulundu. 1916'da 
yayımladığı "Genel Görelilik Kuramı", 1921'de "fotoelektrik etki ve kuramsal fizik alanında 
çalışmalarıyla Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. 

 
Bern'de federal patent dairesinde görev aldı. Bu görevden arta kalan zamanlarda 

çağdaş fizikte ortaya atılmaya başlanan problemler üzerinde birçok araştırma yaptı. Önce 
atomun yapısı ve Max Planck'ın kuantum teorisi ile ilgilendi. Brown hareketine ihtimaller 
hesabını uygulayarak bunun teorisini kurdu ve Avogadro sayısının değerini hesaplayarak 
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teorisini test etti. Kuantum teorisinin önemini ilk anlayan fizikçilerden birisi oldu ve bunu 
ışıma enerjisine uyguladı. Bu da onun, ışık tanecikleri veya fotonlar hipotezini kurmasını ve 
fotoelektrik olayını açıklayabilmesini sağladı. 
 

1905 yılında "Annalen der Physik" dergisinde bu çalışmalarını açıklayan iki 
yazısından başka, üçüncü bir yazısı daha çıktı ve bu yazıda görecelik teorisinin temelini attı. 
Teorileri sert tartışmalara yol açtı. 1909'da Zürih Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. 
Prag'da bir yıl kaldıktan sonra, Zürih Politeknik Enstitüsü'nde profesör oldu. 1913'de Berlin 
Kaiser-Wilhelm Enstitüsü'nde ders verdi ve Prusya Bilimler akademisine üye seçildi. Bir 
bilim adamı olarak 1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kaldı.  
 

 
Einstein'a Amerikan yurttaşlığı belgesi verilirken 

 
Yabancı ülkelere birçok gezi yapmakla birlikte 1933'e kadar Berlin'de yaşadı. 

Almanya'da yönetime gelen Nasyonal Sosyalist (Nazi) rejimin ırkçı tutumu dolayısıyla, pek 
çok Musevi asıllı bilim adamı gibi o da Almanya'dan ayrıldı. Paris'te College de France'ta 
ders verdi; burdan Belçika'ya oradan da Đngiltere'ye geçti. Son olarak Amerika Birleşik 
Devletleri'ne giderek Princeton Üniversitesi kampüsünde etkinlik gösteren Institute for 
Advanced Study'de (Đleri Araştırma Enstitüsü) profesör oldu. 1940 yılında Amerikan 
yurttaşlığına geçti. 
 

 
Einstein, Đsrail'li diplomat ve politikacı Abba Eban'la birlikte. 

 
Üvey kızı Margot Einstein, bilim adamının kişisel mektuplarını özenle herkesten 

saklamış ve kendisinin ölümünden 20 yıl sonra daha saklı kalmasını vasiyet etmişti. 
Günümüzde Princeton Üniversitesi tarafından basılan bu mektuplar bilim adamının gizli 
kalmış özel yaşamı hakkında ilginç bilgiler sunulmaktadır.  
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Einstein'ın gazetecilere dil çıkarması 

 
Einstein, hiç şüphesiz çağımızın en büyük bilginidir. Matematik, fizik alanında 

çalışmaları modern bilimi büyük ölçüde etkiledi. Einstein özellikle, zaman ve uzay için 
düzenlenmiş Đzafiyet (Görelilik) Teorisi ile tanındı. Bu teori üç bölüme ayrılır. 
 
1) Özel Görelilik: Newton mekaniğinin yasalarını değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerli 
olduğunu öne süren bir teoridir (1905).  
2) Genel Görelilik: Eğrisel ve sonlu olarak düşünülen 4 boyutlu bir evrene ait çekim teorisini 
içerir. Genel Görelilik Teorisi Newton’un Gravitasyon Teorisinin yetersiz kaldığı alanlarda 
uygulanır. Bunlar arasında kara delikler, geniş ölçekli uzaylar ve yer çekiminin zaman 
ölçümleri üzerindeki etkisi sayılabilir (1916). 
 

 
Gözlemciler, düşen bir asansörde mi yoksa dış uzayda mı olduğunu anlayamazlar. 

 
3) Elektro-Manyetizma ve yerçekimini aynı alanda birleştiren bir teori denemesi. Bu teorilerin 
gerçekliği, özellikle büyük kütleler veya büyük hızlar söz konusu olduğu zaman, astronomi ve 
atom fiziği alanında yapılan parlak deneylerle ispatlanmıştır. 
 

Brown Hareketi 
 

Einstein’ın 1905’te Annalen der Physic’te yayınladığı “Durağan bir sıvı içindeki asıltı 
parçacıklarının moleküler kinetik kuramı çerçevesindeki hareketleri üzerine” başlıklı makalesi 
Brown hareketi üzerineydi.1827’de Đskoçyalı Robert Brown, su içinde asılı haldeki çiçek, 
tozlarını mikroskop altında incelemiş ve sıvının durgun olmasına karşın çiçek tozlarının 
sürekli ve rastgele biçimde devindiğini gözlemlemişti.1879’da ise Đngiliz kimyacı William 
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Ramsay, bu hareketlerin, sıvı moleküllerinin bombardımanından kaynaklandığını ileri 
sürmüştü. Einstein, istatistiksel yöntemle gerçekleştirdiği çalışmalarının sonucunda Brown 
Hareketi yapan bir parçacığın kat edeceği uzaklığın, bu aradaki zamanın kareköküyle ters 
orantılı olduğunu belirledi ve birim hacimdeki sıvı moleküllerinin sayısının 
hesaplanabileceğini gösterdi. Buradan Avogadro sayısının değerini buldu. 
 

Fotoelektrik Olay 
 

Einstein’ın Kuantum fiziği alanındaki ilk önemli çalışması ise, fotoelektrik etkiyi 
incelediği ve 1905’te Annalen der Physic’te yayınladığı “Işığın oluşumu ve dönüşümü 
üzerine bir görüş” başlıklı makalesidir. Kara cisim ışıması üzerine çalışan Alman fizikçi Max 
Planck, enerjinin süreksiz olduğu varsayımı ortaya atmış ve atomlar arasındaki enerji 
alışverişinin, ışımanın frekansıyla doğru orantılı olarak ve kuantum adını verdiği enerji 
paketleri biçiminde gerçekleştiğini öne sürmüştü. Einstein ise ışığın dalga ve parçacık 
özelliğindeki ikili yapısını (Dualite) vurgulayarak, bu kesikli enerji alışverişinin, ışığın 
maddeyle etkileşime girdiği her durumda geçerli olduğunu savundu. Fotoelektrik olayında, 
üzerine ışık düşen bazı cisimlerin elektron salması olgusunu da, daha sonraları foton olarak 
adlandırılan bu ışık enerjisi kuantumlarıyla açıkladı. 
 

Özel Görelilik (Đzafiyet) Teorisi 
 

Özel Görelilik (Đzafiyet) Teorisi Einstein’ın 1905’te 
sunduğu “Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine” adlı 
ikinci makalesinde açıklamış ve ardından beşinci makalesi 
“Bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?” 
başlıklı makalesiyle pekiştirilmi ştir (Atıllık=Harekete karşı 
direnç). Düzgün-doğrusal hareketli cisimlerin 
elektrodinamiğinde Einstein şunları keşfetmişti:  
1) Bizler üç uzay ve bir zaman boyutunun meydana getirdiği, dört boyutlu uzay-zaman 
evreninde yaşıyoruz. 
2) Zaman boyutu ve akışı, hareketli cisimlerin hızına bağlıdır. 
3) Kütle, hareketli cisimlerin hızına bağlıdır. 
4) Cismin hareket doğrultusundaki boyu, cismin hızına bağlıdır. 
5) Dört boyutlu evrende “aynı anda olma” kavramı da mutlak değildir, görelidir, yani aynı 
andalık gözlemciden gözlemciye değişir. 
6) Farklı hızlarda hareket eden cisimlerin uzay-zaman referansları birbirinden farklıdır. Özel 
Görelilik teorisinin gücü ve sağlamlığının en önemli nedeni iki kabullenim (postüla) üzerine 
inşa edilmiş olmasıdır. Bu postülalar şunlardır:  

a) Fizik yasaları evrenin her karesinde aynı işler. 
b) Işığın hızı, gözlemci ve hareket yönünden bağımsız olarak her zaman sabittir. 
 
Özel Görelilik teorisinin öngörüleri şunlardır: Cisimler hızlandıkça zaman cisim için 

daha yavaş akmaya başlayacaktır, ışık hızına ulaşıldığı zaman durmalıdır. Cisimler 
hızlandıkça kinetik enerjilerinin bir kısmı kütleye dönüşür, durağan kütleye sahip cisimler 
hiçbir zaman ışık hızına erişemeyeceklerdir. Cisimler hızlandıkça hareket doğrultusundaki 
boyları kısalmaya uğrayacaktır. 



WILHELM CONRAD RÖNTGEN 
 

Wilhelm Conrad Röntgen, (d. 27 Mart 1845, Remscheid-
Almanya – ö. 10 Şubat 1923, Münih). Alman asıllı, Nobel Fizik 
Ödülü sahibi fizikçidir. Röntgen ışınlarını bulması ile tanınır. 
 

Röntgen Prusya'nın Lennep şehrinde doğdu. Çocukluğu ve 
ilköğretim yılları Hollanda'da ve Đsviçre'de geçti.1865 yılında 
girdiği Zürih Politeknik'te üniversite eğitimi gördü ve 1868 yılında 
makine mühendisi olarak mezun oldu. 1869 yılında Zürich 
Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Mezuniyetinin ardından 1876'da 
Strazbur'da, 1879'da Giessen ve 1888'de Würzburg Julius 
Maximilians Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak öğretim görevi 
yaptı. 1900'de Münih Üniversitesi Fizik kürsüsüne ve yeni Fizik 
Enstitüsünün yöneticiliğine getirildi. 

Karısının ölümünden dört yıl sonra 1923 yılında, I. Dünya Savaşı'nın yarattığı yüksek 
enflasyon ekonomisi ortamında maddi sıkıntılar içinde Münih'te öldü. 
 

Röntgen Işınları 
 

Öğretim üyeliği görevinin yanı sıra araştırmalar da yapmaktaydı. 1885 yılında 
kutuplanmış bir geçirgen hareketinin, bir akımla aynı manyetik etkileri gösterdiğini açıkladı. 
1890'lı yılların ortalarında çoğu araştırmacı gibi o da katot ışın tüplerinde oluşan lüminesans 
olayını incelemekteydi. "Crookes tüpü" adı verilen içi boş bir cam tüpün içine yerleştirilen iki 
elektrotdan (anot ve katot) oluşan bir deney düzeneği ile çalışıyordu. Katottan kopan 
elektronlar anoda ulaşamadan cama çarparak, floresan adı verilen ışık parlamaları meydana 
getirmekteydi. 8 Kasım 1895 günü deneyi biraz değiştirip tüpü siyah bir karton ile kapladı ve 
ışık geçirgenliğini anlayabilmek için odayı karartıp deneyi tekrarladı. Deney tüpünden 2 
metre uzaklıkta baryum platinocyanite sarılı olan kağıtta bir parlama farketti. Deneyi 
tekrarladı ve her defasında aynı olayı gözlemledi. Bunu mat yüzeyden geçebilen yeni bir ışın 
olarak tanımladı ve cebirde bilinmeyeni simgeleyen X harfini kullanarak "X ışını" ismini 
verdi. Daha sonraları bu ışınlar, "Röntgen ışınları" olarak anılmaya başlanmıştır. 

 
Bu buluşundan sonra Röntgen farklı kalınlıktaki malzemelerin ışını farklı şiddette 

geçirdiğini gözlemledi. Bunu anlamak için fotoğrafsal bir malzeme kullanıyordu. Tarihteki ilk 
tıbbi X ışını radyografisini de (Röntgen filmi) yine bu deneyleri sırasında gerçekleştirdi ve 28 
Aralık 1895 yılında bu önemli keşfini resmi olarak duyurdu. 

 

 
Akciğer Röntgen filmi. 
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Olayın fiziksel açıklaması 1912 yılına kadar net olarak yapılamasa da, buluş fizik ve 

tıp alanında büyük heyecan ile karşılandı. Çoğu bilim adamı bu buluşu modern fizik modern 
fiziğin başlangıcı saydı. Amerikalı mucit Pasteur 1898 yılında tıpta fizik tedavide kullanılmak 
üzere X ışınları üreten bir aygıt geliştirdi. Ama çok miktarda X ışınına maruz kalındığında 
meydana gelebilecek sağlık sorunlarını kimse fark etmedi.  
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ARTHUR HOLLY COMPTON 
 

Arthur Holly Compton  (d. 10 Eylül, 1892 - ö. 15 Mart, 
1962), kendi adıyla anılan Compton Etkisi'ni keşfederek 1927 Nobel 
Fizik Ödülü'nü alan fizikçidir. 
 

1923 yılında Arthur Compton, x-ışınlarının elektronlardan 
saçılmaları sırasındaki frekans değişimlerini inceliyordu. Işığın dalga 
davranışından yararlanan bir deneyle, fotonlarının parçacık gibi 
davrandığını kanıtladı. 

 

Compton Olayı 
 

Işığın foton denilen hν enerjili parçacıklar olduğunu ortaya koyan deneylerden biri de 
Compton olayıdır. Eğer fotonların parçacık özellikleri varsa, siyah cisim ışımasında ve 
fotoelektrik olayda ifade edildiği gibi, fotonların madde ile etkileşimlerinde momentumun ve 
enerjinin korunumu ilkelerinin de sağlanması gerekir. Bu olayı ilk kez gözlemleyen Amerikalı 
Fizikçi A. H. Compton olmuştur. Compton x- ışınlarının elektronlarla çarpışmalarını, iki katı 
maddenin birbirine çarpışmasına benzeterek olayı açıklamıştır. Şekil 1 de bir fotonla bir 
elektronun çarpışması şematik olarak gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Bir Foton ile Elektronun Çarpışması 

 
Mademki bir çarpışma söz konusudur, o halde momentumun ve enerjinin korunumu 

ilkeleri, diğer bütün çarpışma olaylarında olduğu gibi, bu çarpışma için de sağlanmalıdır. 
Ancak burada fotonların ışık hızına sahip parçacıklar olduğu ve özel rölativite teorisi de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda ışık hızına yakın hızlarda hareket eden bir parçacığın 
toplam enerjisinin,  
 

2 2 2 2
0E p c m c= +  

 
eşitli ğiyle verildiği hatırlanmalıdır. Bu eşitlik fotonlar için düzenlendiğinde, fotonların durgun 
kütleleri olmadığından (m0 = 0) ; 

 
E pc=  
 

şeklini alır. Fotonun momentumu ise; 
 



Hazırlayanlar: Yavuz Abidinoğlu, Ragıp Çavuş, M. Mustafa Yılmaz 
  

 15 

 p Ec=  

 
hv

p
c

=  

 
olacaktır. Buna göre şekilde verilen foton-elektron çarpışması için momentumun korunumu 
ilkesi x-ekseni için; 
 

'cos cosep p pθ ϕ= +  

 
y-ekseni için; 
 
0 'sin sinep pθ ϕ= −  

 
eşitlikleriyle yazılabilir. Burada p' fotonun, pe ise elektronun çarpışmadan sonraki 
momentumudur. Diğer yandan enerjinin korunumu; 
 

2
0 ' epc m c p c E+ = +  

 
eşitli ğiyle yazılabilir. Burada 2

0m c  büyüklüğü elektronun durgun kütlesinden dolayı sahip 

olduğu enerjidir. Ee ise elektronun çarpışmadan sonraki toplam enerjisidir ki momentumu 
cinsinden; 
 

2 2 2 4
0e eE p c m c= +  

 
eşitli ğiyle verilir. Momentumun korunumu olarak verilen 'cos cosep p pθ ϕ= +  ve 

0 'sin sinep pθ ϕ= −  eşitlikleri; 

 
cos 'cos

sin 'sin
e

e

p p p

p p

ϕ θ
ϕ θ

= −
=

 

 
şeklinde düzenleyip, eşitliklerin her tarafının kareleri alınıp toplanırsa; 
 

( )22 2 ' 2 'coseP p p pp θ= + −  

 
eşitli ği elde edilir. Eşitlik 2

0 ' epc m c p c E+ = +  de verilen ifadesini yalnız bırakıp karesini 

alırsak; 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )22 22 2 2
0 0' 2 2 ' '

e
E pc p c m c m c pc p c pc p c = + + + − −   

 

eşitli ği elde edilir. Öte yandan 2 2 2 4
0e eE p c m c= +  ve ( )22 2 ' 2 'coseP p p pp θ= + −  

denklemlerinden yararlanarak değerleri yerine yazılarak; 
 

( )
0

' 1
1 cos

'

p p

pp m c
θ− = −  
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elde edilir. Bu ifade de p ve p' momentumlarının yerine 
hv

p
c

=  eşitli ğinden yararlanarak 

frekanslar için düzenlersek yukarıdaki eşitlik; 
 

( )2
0

1 1
1 cos

'

h

v v m c
θ− = −   

 
yazılabilir. Bu eşitli ği fotonların dalga boyları için düzenlersek; 
 

( )
0

' 1 cos
h

m c
λ λ λ θ∆ = − = −  

 

şeklinde düzenlenebilir. Burada 
0

h

m c
 ifadesi Compton dalga boyu olarak adlandırılır ve cλ  ile 

gösterilir. 
 
 
Örnek  
 
Dalga boyu 2Å olan x- ışınları elektronlarla saçılmaya uğruyor. X-ışınları gelen demet ile 45° 
lik açıyla saçıldığına göre, saçılan x-ışınların dalga boyunu hesaplayınız. 
 
Çözüm 
 

( )
0

' 1 cos
h

m c
λ λ λ θ∆ = − = −  eşitli ğinde 45θ = °  ve gelen x-ışınlarının dalagaboyu 2Åλ =  

yerine konulursa; 
 
 

( )

( )

( )

0

0

' 1 cos

' 1 cos

' 2Å 0,0243Å 1 cos 45

' 2,0071Å 

h

m c

h

m c

λ λ λ θ

λ λ θ

λ
λ

∆ = − = −

− = −

− = − °

=

 

 
olarak bulunur.  
 

Yukarıdaki denklemden ∆λ nın 2λ dan daha büyük olamayacağı açıkça görülmektedir. 
Öte yandan, ∆λ saçıcı ortamın cinsine ve gelen fotonun dalga boyuna bağlı olmayıp, yalnızca 
θ saçılma açısına bağlı olarak değişmektedir. Eğer fotonun çarpıştığı elektron atoma zayıf bir 
şekilde bağlanmışsa, fotonun enerjisindeki değişim küçük, dalga boyundaki değişim büyük 
olacağından ∆λ farkı da büyük olacaktır ve ölçülebilecektir. Eğer elektron atoma sıkıca 
bağlanmışsa, fotonun enerjisindeki değişim büyük fakat dalga boyundaki değişim küçük veya 
hiç olmayacaktır. 
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Bu durumda fotonun elektron ile değil de atomun tamamı ile çarpıştığı düşünülür ve 

elektronun kütlesi yerine atomun tüm kütlesini hesaba katmak gerekir. Öte yandan ∆λ nın 
ölçülebilir büyüklükte olması için gelen fotonun enerjisinin yeterince büyük olması gerekir. 

 
Çelişkili görünen bu deney aslında, fotonların ikili davranışına işaret ediyordu. O 

sıralar doktora çalışmasını yapmakta olan Louis de Broglie, elektronların da ışık gibi, hem 
parçacık hem de dalga gibi davranabileceğini düşündü. Çünkü Einstein’ın 1905 yılında ortaya 
attığı görelilik kuramı, kütleyle enerjinin birbirine dönüşebilir olduğunu ve bir parçacığın 
toplam enerjisinin, momentum p cinsinden, E2=mc2+p2c2 şeklinde yazılabileceğini 
göstermişti. Fotonlar için kütle sıfır olduğundan, bu ilişki E=pc biçimine indirgeniyordu. Öte 
yandan, fotoelektrik olayının açıklığa kavuşmasıyla anlaşılmış olduğu üzere, yine fotonlar 
için E=hυ olduğuna göre, p=hυ/c, yani p=h/λ olmalıydı. De Broglie 1924 yılında, maddenin 
de dalga davranışı sergilediğini ve p=h/λ ili şkisinin elektron için de geçerli olduğunu öne 
sürdü. Onun bu varsayımını, Young’ın ışıkla yaptığına benzer bir deneyle sınamak 
mümkündü. Elektronların, ince bir yarıktan geçirilerek eş yönlüleştirildikten sonra çift yarıklı 
bir plakan›n üzerine düşürülmeleri halinde, tıpkı ışığın yaptığı gibi, bu yarıklardan geçerken 
bükülüp, sonuç olarak ulaşacakları duyarlı bir ekranda girişim örüntüsü vermeleri gerekirdi. 
Bu deney çok sonraları yapılabilecekti. 

 
 

ERNEST RUTHERFORD 
 

Ernest Rutherford (30 Ağustos 1871 - 19 Ekim 1937), Yeni 
Zelandalı-Đngiliz nükleer fizikçi. 1908 yılı Nobel Kimya Ödülü sahibi. 
 

Yeni Zelanda'ya göç etmiş Đskoçya'lı bir ailenin 12 çocuğundan 
dördüncüsüydü. Babası tekerlek yapımcısıydı. Liseyi burslu olarak 
okudu. Yine burslu olarak devam ettiği Christchurch'teki Canterbury 
College'tan 1892'de lisans, ertesi yılda üstün başarıyla yüksek lisans 
derecelerini aldı. Bir yıl daha okulda kalarak demirin yüksek frekanslı 
manyetik alanlardaki mıknatıslanma özellikleri üzerinde araştırmalar 
yaptı. Hertz'in yalnızca birkaç yıl önce bulmuş olduğu elektromanyetik 
dalgaları sezebilen bir dedektör yapmayı başardı. 
 

1895'te Đngiltere'ye giden Rutherford, Cambridge Universitesi'ndeki Cavendish 
Laboratuarı'nda J.J. Thomson'ın yanında çalışmaya başladı. Burada elektromanyetizma 
üzerindeki deneylerini sürdürdü ve Hertz dalgalarını 3 km uzaklıktan gönderip almayı 
başardı. Aralık 1895'te Wilhelm Conrad Röntgen'in X Işını'nı bulduğunu açıklamasının 
ardından, J.J. Thomson ve Rutherford bu konuda çalışmaya başladılar. Ve X Işını'nın gazlar 
içinden geçerken çok sayıda artı ve eksi elektrik yüklü parçacık ortaya çıkmasına, yani 
iyonlaşmaya yol açtığını, bu parçacıkları yeniden birleştirerek nötr atomlar oluşturduğunu 
buldular. Rutherford ayrıca bu iyonların hızını ve birbirleriyle birleşerek yeniden gaz 
molekülleri oluşturma süresini belirlemeye yönelik bir yöntem geliştirdi. Đyonlaşma gücü 
yüksek olan ama kolaylıkla soğurulabilen ışın türünü alfa ışınları, daha az iyonlaşmaya yol 
açan, ama girim gücü daha yüksek olan ışınları da beta ışınları olarak adlandırdı. 
 

19. yüzyılın sonuna gelinirken pek çok bilim adamı artık fizikte gerçekleştirilecek bir 
yenilik kalmadığı kanısındaydı. Ama Rutherford üç yıl gibi kısa bir süre içinde tümüyle yeni 
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bir fizik dalı ortaya çıkardı: Radyoaktiflik. Radyoaktifliğin bir elementin atomlarının başka 
bir elementin atomlarına kendiliğinden dönüşme süreci olduğu sonucuna vardı. Maddenin 
değişmezliği kavramına sıkı sıkıya bağlı birçok bilim adamı bu görüşe karşı çıkacak, ama 
Rutherford'un görüşlerinin doğruluğu kısa sürede anlaşılacaktı. 
 

Bu büyük başarı üzerine Rutherford 1903'te Royal Society üyeliğine seçildi. Ertesi yıl 
aynı kurumun üstün başarılı bilim adamlarına verdiği özel bir ödül olan Rumford Madalyası 
ile ödüllendirildi. Alfa ışınlarının elektrik ve magnetik alanlarda sapmaya uğradığını 1903'te 
belirleyen Rutherford, sapmanın yönünü inceleyerek, bu ışınların artı elektrik yüklü 
parçacıklardan oluştuğu sonucuna vardı. Ayrıca bu parçacıkların hızını ve elektrik yükü/kütle 
oranını ölçmeyi başardı. 
 

Rutherford'un 1911'de geliştirdiği "Atom Modeli" onun bilime en büyük katkısıdır. 
Alfa parçacıklarının ince metal levhalardan geçişini inceleyen Rutherford, alfa parçacığı artı 
yüklü olduğundan, levhadan geçişi sırasında metal atomlarındaki artı yüklerin itici etkisiyle 
sapmaya uğrayacağını, ama parçacığın kütlesi çok büyük olduğu için, bu sapmaların çok 
küçük olacağını düşünüyordu. Yapılan deneylerde alfa parçacıklarının gerçekten de genel 
olarak çok küçük sapmalar gösterdiği (%90 oranında), ama arada büyük açılarla sapan 
parçacıklarında bulunduğu, hatta bazen bir parçacığın hareket yönünü değiştirip geriye 
döndüğü gözlendi. Böylesine büyük kütleli alfa parçacığını bu kadar saptırabilmesi için 
atomdaki bütün artı yüklerin ve kütlenin çok küçük bir hacme yoğunlaşmış olması 
gerekiyordu. Buna dayanarak atomun boşluklu bir yapıdan oluştuğunu keşfetti. Rutherford'un 
bu görüşten yola çıkarak oluşturduğu model Rutherford Atom Modeli  ya da Çekirdekli 
Atom Modeli olarak adlandırılır. 
 

1908'de Nobel Kimya Ödülü' nü alan, 1914'te kendisine Baron unvanı verilen 
Rutherford, 1922'de Royal Society'nin en büyük ödülü olan Copley Madalyası' ile 
ödüllendirilmiştir. 1925'te ise bu kurumun başkanlığına seçilmiştir. 
 
 

NIELS BOHR 
 

Niels Henrik David Bohr (7 Ekim 1885, Kopenhag - 18 Kasım 
1962, Kopenhag), Danimarkalı ünlü fizikçi. Kuantum kuramının atom 
yapısının belirlenmesinde ilk kez kendi adıyla anılan atom modelini 
oluşturdu. Kuantum fiziğinin gelişmesinde 50 yıla yakın bir süre öncü 
rol oynadı. Ayrıca atom çekirdeğinin "sıvı damlacığı modeli"ni 
geliştirdi. 
 

Söylentiye göre, Danimarka halkının övünç duyduğu dört şey 
vardır: Gemi endüstrisi, süt ürünleri, peri masalları yazarı Hans 
Christian Andersen ve fizik bilgini Niels Bohr. Bohr, bilgin kişili ği ve 
insancıl davranışlarıyla, büyük hayaller peşinde koşan gençlere örnek 
ve esin kaynağı olan bir öncüydü. O, ne Rutherford gibi dış görünümüyle ürkütücü ne de 
Einstein gibi "arabaya tek başına koşulan at" idi. 
 

Daha önce Rutherford'un olağanüstü yeteneğini farketmiş olan Thomson, nedense 
Danimarkalı gence sıradan biri gözüyle bakıyordu. Tartışmalı bir toplantıda Bohr'un ileri 
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sürdüğü bir çözümü irdelemeden yanlış diye geri çevirir, daha sonra aynı çözümü kendisi dile 
getirir. Bu olayı içine sindiremeyen Bohr yeni arayışlar içine girer. 
 

Bu sırada bilim dünyasının parlayan yıldızı Rutherford'tur. Katıldığı bir konferansında 
Rutherford'un coşkusuyla büyülenen Bohr, Cavendish'i bırakır, Manchester'de onun ekibine 
katılır. Rutherford deneyciydi, Bohr ise kuramsal araştırmaya yönelikti. Ama iki bilimadamı 
arasındaki ilişki ömür boyu süren bir dostluğa dönüştü. Öyle ki, Bohr biricik oğluna hocanın 
adını (Ernest) verdi. Oysa, bursunun tükenmesi nedeniyle Manchester'de yalnızca altı ay 
kalabilmiştir. 
 

Bohr oluşturduğu atomun kuvantum kuramını yayımlamadan önce Rutherford'un 
incelemesine sunmuştu. Rutherford her şeyde basitliği arayan titiz bir kişiydi. Bohr'un yazısı 
karmaşık, uzun ve gereksiz yinelemelerle doluydu. Rutherford düzeltilmesini gerekli gördüğü 
noktalara değindikten sonra, "çalışman gerçekten ilginç, kuramının atoma ilişkin pek çok 
probleme çözüm getirici nitelikte olduğunu söyleyebilirim," diyerek genç bilimadamını 
yüreklendirmişti. 
 

Bohr'un kuramı 1913'te Đngiltere'de yayımlanır. Ne var ki, bilimadamlarının bir 
bölümünün tepkisi olumsuzdur. Onlara göre ortaya konan, bir kuram olmaktan çok rakamlarla 
oluşturulmuş bir düzenlemeydi. Oysa başta Einstein olmak üzere kimi bilimadamları, 
çalışmanın büyük bir buluş olduğunu fark etmişlerdi. Kuramın, spektroskopi biliminin atomik 
temelini kurduğu çok geçmeden anlaşılır. Bir yandan da kuramı doğrulayan deneysel kanıtlar 
birikmeye başlar. 
 

Kopenhag Teorik Fizik Enstitüsü başkanlığına getirilen Bohr, 1922'de Nobel Ödülü'nü 
alır. Artık kısaca "Bohr Enstitüsü" diye anılmaya başlayan Enstitü'ye dünyanın pek çok 
ülkesinden genç fizikçilerin akını başlar. Gelenler arasında Heisenberg, Pauli, Gamow, 
Landau gibi sonradan ün kazanan genç araştırmacılar da vardır. Kısa sürede dünyanın en canlı 
bilim merkezine dönüşen Enstitü bir grup üstün yetenekli genç için bulunmaz bir eğitim 
ortamı olmuştu. 
 

Bohr çalışma yaşamında sergilediği istenç gücünün yanısıra neşe ve mizahıyla 
gönülleri fethetmesini de biliyordu. Bir teori üzerine tartışırken, sözlerini şöyle bağlamıştı: 
"Bu teorinin çılgınca bir şey olduğunu biliyoruz. Ama ayrıldığımız nokta, teorinin, doğru 
olması için yeterince çılgınca olup olmadığıdır." 
 

Son önemli çalışmasını, 1939'da yaptı. Yeni keşfedilmiş olan çekirdek bölünmesinin 
neden bazı çekirdeklerde olup diğerlerinde olmadığını açıklamak için, bir büyük çekirdek ile 
bir sıvı damlası arasındaki benzerliği kullanmıştı. II. Dünya Savaşı sırasında Bohr, New 
Mexico'daki Los Alamos'ta (ABD) atom bombasının geliştirilmesine katkıda bulundu. 
Savaştan sonra Kopenhag'a döndü ve burada 1962'de öldü. 
 

Bohr’un Yaptığı Çalışmalar 
 

Bohr'un bilimde ilgi odağı atom çekirdeğine ilişkin deney sonuçları değil, kuramsal bir 
sorundu: Bir elektrik birimi olan elektronun atom kapsamındaki davranışının bilinen fizik 
yasalarına ters düşmesinin nedeni ne olabilirdi? Normal olarak, pozitif yüklü çekirdeğin 
çevresinde dönen negatif yüklü elektronun, devinim sürecinde, elektromanyetik radyasyon 
salarak enerji yitirmesi ve çekirdeğe gömülmesi; atomun çökmesi gerekirdi. 
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Max Planck'ın kara cisim radyasyon katastrofuna benzer bir katastrof Planck 

karşılaştığı sorunu .E hυ=  denklemiyle açıklamıştı. Bu sorun da belki kuvantum kavramına 
başvurularak açıklanabilirdi. Hiç değilse Niels Bohr böyle düşünmekteydi. 
 

Sorun, "spektrum analizi" ya da "spektroskopi" denen konu kapsamındaydı. Bohr 
"çizgi spektrası"na ilişkin bir formülden nedense habersizdi. Bohr, formülü bir meslekdaşının 
yardımıyla sonunda öğrenir. Okul ders kitaplarına bile geçen formülün, Bohr'un gözünden 
kaçmış olması ilginçtir. 
 

Bir aritmetik oyununu andıran işlemi 1885'te Balmer adında Đsviçreli bir lise 
öğretmeni bulmuştu. Buna göre, örneğin, hidrojen spektrumundaki kırmızıçizginin frekansını 
saptamak için, 3'ün karesi alınır, l bu sayıya bölünür, çıkan bölüm 32.903.640.000.000.000 
sayısıyla çarpılır. Yeşil çizginin frekansı için işleme 4, mor çizginin frekansı için 5'le başlanır. 
Balmer, formülünü ortaya koyduğunda hidrojen spektrumunda yalnızca üç çizgi biliniyordu. 
Sonra bulunan çizgiler için işleme 6, 7, 8, ... sayılarıyla başlanır. 
 

Bohr 1912'de Kopenhag'a döndüğünde çözüm aradığı problemi birlikte getirmişti. 
Atomun yapısını açıklamaya çalışan Bohr için Balmer formülü niçin önemliydi? Yanıt 
basittir: Bohr, Planck sabiti h'yi kullanarak bu formülle enerji kuantlarından oluşan spektrumu 
açıklayabileceğini görmüştü. 
 

Başka bir deyişle, formülün sağladığı ipucuyla atomların normalde neden enerji 
salmadığı, elektronların neden hız kaybedip çekirdeğe gömülmediği açıklık kazanmaktaydı. 
Bohr'un o zaman bilinen fizikle bağdaşmaz görünen görüşü başlıca dört nokta içeriyordu: 
1. Elektron, olası tüm yörüngelerde değil, yalnız enerjisi Planck sabitiyle bir tam sayının 
çarpımına orantılı olan yörüngelerde devinir.  
2. Elektron, enerji değişimiyle kuantum yörüngelerinin birinden öbürüne geçebilir; ancak 
çekirdeğe en içteki yörüngeden daha fazla yaklaşamaz.  
3. Bir kuantum yörüngede devinen elektron bir iç yörüngeye düşmedikçe radyasyon salmaz. 
Bu düşüş belli bir miktarda ışık enerjisi üretmekle kalır. Üretilen enerjinin frekansı iki 
yörünge arasındaki enerji farkının Planck sabitine bölünmesine eşittir: 
Frekans = Enerji Kaybı / Planck Sabiti  
4. Bir elektronun taşıyabileceği enerjiler sınırlıdır ve bu kesintili enerjiler atomun kesintili 
çizgi spektrumunda yansır.  
 

Atom yapısının anahtarını, salınan ışığın spektrumunda arayan bu görüşün, birtakım 
gözlemlere açıklık getirmekle birlikte, doğruluğu kuşkuluydu. Aynı gözlemler başka 
hipotezlerle de açıklanabilirdi. Ayrıca, elektronların Bohr'un öngördüğü biçimde davrandığını 
gösteren somut kanıtlar da ortada yoktu henüz. Kaldı ki, kuantum yörüngeleri düşüncesi 
olgusal dayanaktan yoksundu. 
 

Bohr'un hipotezi öncelikle hidrojen spektrumunu açıklamaya yönelikti. Gerçi olgusal 
olarak henüz yoklanmamıştı, ama hipotezin Balmer formülünde yer alan sayının anlamını 
belirginleştirmesi, geçerliliği açısından önemli bir avantaj sağlamaktaydı. Ayrıca, Bohr'un 
değişik kuantum yörüngelerinin enerjilerini veren formülü, önerdiği atom kuramına istenen 
belirginliği kazandırır. 
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III. BÖLÜM * 
*   Hendrik Antoon Lorentz 

*  James Clerk Maxwell 

* Werner Heisenberg 

 
 
 
 

                                                 
* Bu bölüm M. Mustafa YILMAZ (0506.01063) tarafından hazırlanmıştır. 



HENDRIK ANTOON LORENTZ 
 

Hendrik Antoon Lorentz , (d. 18 Temmuz 1853, Arnhem – ö. 
4 Şubat 1928, Haarlem) Hollandalı fizikçidir. Zeeman etkisini 
aydınlattığı için 1902 Nobel Fizik Ödülünü Pieter Zeeman ile paylaştı. 
 

Hendrik Lorentz Arnhem, Gelderland'da esnaf Gerrit Frederik 
Lorentz ve Geertruida van Ginkel'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 
Annesinin 1862'deki ölümünden sonra babası Luberta Hupkes ile 
evlendi. Lorentz Leiden Üniversitesinde fizik ve matematik okudu ve 
orada astronomi öğretmenliği yapan Frederik Kaiser'den derinden 
etkilendi. Onun etkisiyle fizikte karar kıldı. Mezun olduktan sonra 
1872'de Arnhem'e döndü ve bir yükselokulda matematik öğretmeye 
başladı ama Leiden'deki çalışmalarına ara vermedi. 1875'te "Over de 
theorie der terugkaatsing en breking van het licht" (Işığın yansıması ve kırınımı üzerine) 
isimli doktora tezini Pieter Rijke'ye verdi. Tezinde James Clerk Maxwell'ın elektromanyetik 
teorisini geliştirmiştir. 
 

1881'de Frederik Kaiser'in yeğeni Aletta Catharina Kaiser ile evlendi. Aletta 
Amstardam Gravür Okulu'nun müdürü ve Hollanda pullarının ilk tasarımcısı olan güzel 
sanatlar profesörü olan Johann Wilhelm Kaiser'in kızıydı. Hendrik ve Aletta'nın en büyük 
kızları Geertruida Luberta Lorentz de fizikçi oldu. 
 

1878'de henüz 24 yaşındayken Lorentz Leiden Üniversitesi'nde yeni açılan teorik fizik 
bölümüne başkan olarak davet edildi. 25 Ocak 1878'de ilk konferansını "De moleculaire 
theoriën in de natuurkunde" (Fizikte moleküler teoriler) üzerine verdi. 
 

Liden'deki ilk yirmi yılında Lorentz en çok elektromanyetizm teorisi ve elektrik, 
manyetizm ve ışık arasındaki ilişki ile ilgilendi. Daha sonra teorik fizikten kopmadan 
araştırma konularını genişletti. Mekanik, termodinamik, hidrodinamik, kinetik teorileri, katı 
hal teorisi, ışık ve yayılım üzerine makaleler yazdı. En önemli katkılarını elektromanyetizm, 
elektron teorisi ve görelilik konularında yapmıştır. 
 

Lorentz atomların yüklü parçacıklardan oluşmuş olabileceğini ve ışığın kaynağının bu 
parçacıkların titreşimi olabileceğini düşündü. Bu fikir 1896'da arkadaşı ve eski öğrencisi 
Pieter Zeeman tarafından doğrulandı. 
 

Bugün adı Lorentz-Lorenz formülü, Lorentz kuvveti, Lorentz dağılımı ve Lorentz 
dönüşümü terimlerinde yaşamaktadır. 
 

Lorentz 1895'de Michelson-Morley deneyini açıklamak için hareketli nesnelerin 
hareket yönünde daraldığı fikrini ortaya attı (bkz: hareketli cisim daralması. Ama George 
FitzGerald daha önce zaten bunun üzerinde düşünmüştü (bkz: FitzGerald-Lorentz daralması. 
Birbirine göre hareket halindeki cisimleri referans alan zamanlardaki göreliliği açıklayan 
yerel zaman terimini yarattı. 1899 ve 1904'tw Lorentz zaman genleşmesini de dönüşümlerine 
ekledi ve 1905'te Poincaré'nin Lorent dönüşümü ismini verdiği formülü yayınladı. Lorentz 
büyük ihtimalle Joseph Larmor'ın yörüngede dönen elektronlar için zaman genleşmesini 
öngürdüğünden ve benzer dönüşümleri 1897'de yayınladığından haberdar değildi. Larmor'un 
denklemleri Lorent'inkilere benzemese de cebirsel olarak eşdeğerlerdir. Bu formüller özel 
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göreliliği, hareket eden cisimlerin tipik özellikleri olan kütle artışı, hareketli cisim daralması 
ve zaman genleşmesi'nden bahsederek açıklıyordu. 
 

 
 
Albert Einstein ve Hendrik Antoon Lorentz, Ehrenfest tarafından Leiden'deki evinin önünde 

1921 senesinde fotoğraflanmıştır. 
 

Kütle artışı Lorentz'in tahminleri arasında ilk denenen oldu fakat Kaufmann'ın yaptığı 
deneyler tahminlerinin yanlış olduğunu gösteriyordu. 1908 yılına kadar tahminini destekleyen 
deneysel veri elde edilemedi. 
 

Poincaré 1902'de Lorentz'in elektrodinamik teorisini şöyle tanımladı: 
En tatmin edici teori Lorentz'inkidir; tüm gerçekleri en iyi açıklayan ve en fazla sayıda bilinen 
bağlantıyı açıklayan şüphe götürmez biçimde onun teorisidir. Lorentz'in çalışamaları 
sayesinde Fizeau'nun hareketli cisimlerin optiği üzerine elde ettiği sonuçlar, normal, anormal 
dağılım ve soğurulma kanunları birbiriyle bağlandı. Zeeman etkisi bile zorlanmaksızın yerine 
oturdu ve hatta Maxwell'in tüm çabalarını boşa çıkartan Faraday'ın manyetik dönüş 
sınıflandırmasına da yardımcı oldu. 
 

1912'de Lorentz Haarlemdeki Teylers Müzesinde müdür olmak üzere erken emekli 
oldu ama Leiden'de verdiği derslerine dışarıdan devam etti. Leiden Üniversitesindeki 
koltuğunu, Lorentz Enstitüsü diye bilinen Teorik Fizik Enstitüsünün kuruluşunu 
tamamlayacak olan Paul Ehrenfest'e devretti. Nobel Ödülü dışında birçok ödül aldı. 1905'te 
Royal Society'ye kabul edildi. Royal Society onu 1908de Rumford Madalyası ve 1918de 
Copley Madalyası ile onurlandırdı. 
 

Lorentz genellikle temel teorik çalışmaları ile tanınsa da pratik uygulamalarla da 
ilgileniyordu. 1918-1926 yılları arasında Hollanda hükümetinin isteği üzerine Lorentz 
Afsluitdijk taşma kontrol barajının hesaplarını yaptı. Hidrolik mühendisliği o sıralar empirik 
bir bilim sayılırdı ama Afsluitdijk'in yarattığı su akımı o kadar büyüktü ki deneysel verilere 
güvenmek imkansızdı. Lorentz temel hidrodinamik denklemlerinden yola çıkarak meseleyi 
hesap yoluyla çözmeyi önerdi. Bu bir hesaplayıcının altından kalkabileceği bir işti. Afsluitdijk 
1933'te tamamlandı ve Lorentz'in ve komitesinin hesapları dikkar çekecek derecede hatasız 
çıktı. 
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Lorentz'in Hollanda'da gördüğü saydı O. W. Richardson'ın cenazesi hakkında 
anlattıklarına yansıyor: Cenaze 10 şubat cuma günü, öğle vaktinde Haarlem'de kaldırıldı. 
Saat onikiyi vurduğunda Hollanda'nın yetiştirdiği en büyük adamın anısına tüm telefon ve 
telgraf hizmetleri üç dakikalığına durduruldu. Cenazeye yabancı ülkelerden birçok arkadaşı 
ve önemli fizikçiler katıldı. Başkan Sir Ernest Rutherford, mezarının başında Royal Society'yi 
temsilen takdirini belirten bir konuşma yaptı. 
 

M. J. Klein (1967) 1920lerde Lorentz'in ününü şu sözlerle anlatıyor: Seneler boyunca 
fizikçiler, her yeni teori ortaya atıldığında Lorentz'in bu konuda ne söyleyeceğini merak 
ettiler ve Lorentz de altmışiki yaşında bile onları hayal kırılığına uğratmadı.  
 
 
 
 

JAMES CLERK MAXWELL 
 
 

James Clerk Maxwell (13 Haziran 1831 – 5 Kasım 
1879), Đskoçya doğumlu dahi matematikçi ve fizikçi. 
Elektriğin ve manyetizmanın temel kurallarını ve karşılıklı 
etkileşimini açıklayan Maxwell denklemlerini oluşturmuş 
ve gazların kinetik teorisi ile ilgili Maxwell dağılımını 
geliştirmiştir. Bu katkılarıyla özel görelilik kuramı ve 
kuvantum mekaniğinin temellerini atmış, dolayısıyla da 
modern fiziğin doğumuna önayak olmuştur. Ayrıca 1861'de 
ilk renkli fotoğrafı basmıştır. 
 

Avukat olan babası Edinburg'un tanınmış bir 
ailesinden geliyordu. Ailesinin tek çocuğuydu. Annesini 8 
yaşındayken yitiren Maxwell, kent yaşamından uzakta 
geçen çocukluk yıllarından sonra 1841-47 arasında 
Edinburg Akademisi'nde okudu. Đlk bilimsel makalesini henüz 14 yaşındayken yayımladı. 
1847'de Edinburg Universitesi'ne giren Maxwell, burada okurken iki bilimsel makale daha 
yayımladı. Kuantum fiziği öncesi bilinen bütün elektrik ve manyetik görüngüleri açıklayan ve 
Maxwell denklemleri olarak bilinen dört temel denklem 1864 yılında onun tarafından ortaya 
atılmıştır. Yaşamı boyunca bilimsel unvan ve ödül almamış olan Maxwell, kısa süren bir 
hastalık sonucunda öldü ve Đskoçya'da bulunan Parton köyündeki kilise bahçesinde toprağa 
verildi. Elektriksel akı ("magnetic flux") birimi Maxwell'in adını taşımaktadır (1 Mx = 10−8 

weber). 
 

Maxwell denklemleri, James Clerk Maxwell' in toparladığı dört denklemli, elektrik 
ve manyetik özelliklerle bu alanların maddeyle etkileşimlerini açıklayan bir settir. Bu dört 
denklem sırasıyla, elektrik alanın elektrik yükler tarafından oluşturulduğunu (Gauss Yasası), 
manyetik alanın kaynağının, manyetik yükün olmadığını, yüklerin ve değişken elektrik 
alanların manyetik alan ürettiğini (Ampere-Maxwell Yasası) ve değişken manyetik alanın 
elektrik alan ürettiğini (Faraday' ın Đndüksiyon Yasası) gösterir. 
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Yasa Adı Diferansiyel form Integral form 

Gauss Yasası:  
 

Manyetizma 
için Gauss 
Yasası 
(manyetik 
alanın kaynağı 
yoktur): 

 
 

Faraday' ın 
indüksiyon 
yasası:   

Ampère 
Yasası 
(Maxwell'in 
eklemesiyle): 

  

 
Bu tablodaki semboller ve onlara karşılık gelen SI birimleri: 

Sembol Anlamı SI Birimi 

 Elektrik alan volt/metre 

 Manyetik Alan ampere/metre 

 
Elektrik yer değiştirme alanı 
veya elektrik akı yoğunluğu 

coulomb/metrekare 

 
Manyetik akı yoğunluğu 
veya manyetik indüksiyon 
veya manyetik alan 

tesla, veya 
eşdeğeri, 

weber/metrekare 

 
Serbest elektrik yük yoğunluğu, 
bağlı yükleri içermez 

coulomb/metreküp 

 
Serbest akım yoğunluğu, 
kutuplanma ve manyetizasyon içermez 

ampere/metrekare 

 
Sonsuz küçük A yüzeyinin diferansiyel vektör elemanı 
S yüzeyinin küçük yöne ve boya sahip yüzey normali 

metrekare 

 S yüzeyini kapatan diferansiyel V hacmi metreküp 

 
S yüzeyini çevreleyen C kontürünün teğetsel diferensiyal 
vektör elemanı 

metre 
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 Diverjans operatörü 1/metre 

 Rotasyon operatorü 1/metre 

 

 
 

 
 
Gauss Yasası 
Bu denklemin anlamı elektrik alanın skaler kaynağının yük yoğunluğu olduğudur veya 
elektrik alanın noktasal olarak yüklerde sonlandığını belirtmektedir. Aynı zamanda Gauss 
yasası olarak da bilinir. Herhangi bir kapalı yüzeydeki elektrik alanın akısı o yüzeyin içindeki 
toplam yükle doğru orantılıdır. 
 
 
Manyetik Alan için Gauss Yasası 
Bu denklemin anlamı manyetik alanın skaler kaynağının olmadığıdır(manyetik yük yoktur) 
veya manyetik alanın hep kendi üzerine sonlandığıdır. Herhangi bir kapalı yüzeydeki 
manyetik alanın akısı sıfırdır. 
 
 
Faraday Yasası 
Bu denklemin anlamı elektrik alanın vektörel kaynağının, zamanla değişen manyetik akı 
olduğudur. Herhangi bir kapalı eğri üzerinde elektrik alanın sirkülasyonu(dolaşımı), eğrinin 
çevrelediği yüzey üzerindeki manyetik akının negatifinin zamanla değişimine eşittir. 
 
 
Amperé Yasası  
Bu denklemin anlamı manyetik alanın vektörel kaynağının yük akışı ve elektrik alanın 
zamanla değişimi olduğudur. 
 
 

WERNER HEISENBERG 
 

Karl Werner Heisenberg, 5 Aralık 1901 Würzburg'da 
doğdu, 1 Şubat 1976 Münih'te öldü. Kendi ismiyle anılan 
Belirsizlik Đlkesi'ni bulan Alman fizikçi, atom yapısı bilgisine 
katkılarından dolayı1932 yılında fizik dalında Nobel Ödülü'ne 
layık görüldü. 
Münih Üniversitesi'nde Arnold Sommerfeld ile beraber 
araştırmalar yaptı. Daha sonra Max Born, David Hilbert ve 
Niels Bohr gibi meşhur fizikçilerle çalıştı. 1941 yılında atom 
bombası yapımında Almanya'ya destek olması için Bohr'u ikna 
etmeye çalıştı, ancak ahlaki nedenler yüzünden Bohr teklifi red 
etti. 
 

Heisenberg (1925'te) ve Erwin Schrödinger (1926'da) 
çok yakın zamanlarda birbirlerinden bağımsız olarak atomun kuvantum (dalga) mekaniğini 
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farklı olarak, fakat matematik yönünden eşit şekilde formüllendirdiler. Bu teoriler 1928 
senesinde Đngiliz teori fizikçisi Paul Dirac tarafından genişletilip geliştirildi. 1927'de Leipzig 
Üniversitesi fizik profesörlüğüne tayin edildi. Aynı yıl meşhur belirsizlik prensibini ortaya 
koydu. 
 

1941 senesinde şimdiki Max Planck Enstitüsü'nün müdürü olan Heisenberg, 1958'de, 
atomun içindeki temel parçacıkların yapısını izah eden, birleşik şaha teorisinin formülünü 
ortaya koydu. Heisenberg, hiçbir fizik bilgininin açıklama yapamadığı bir konuyu da 
aydınlattı. Bu konu, atom çekirdek yapısına ait olup; Mezon Alan Teorisi olarak 
isimlendirilmiştir. 
 

“Mezon Alan Teorisi” ne göre; atom çekirdeğinde protonlar ile nötronlar bulunur. 
Protonlar artı (+) yüklü olduğundan bir arada bulunamazlar. O halde atom çekirdeğinde öyle 
bir olay vuku bulmalıdır ki, bu sebeple protonların bir arada durması mümkün olsun. 

 
Teoriye göre, çekirdekteki bir protona, yanındaki nötrondan eksi (-) yüklü bir eleman 

(mezon) sıçrar. Eksi yük kazanan proton nötron olur. Eksi yük kaybeden nötron da protona 
dönüşür. Bu olay saniyenin çok küçük bir kesrinde vuku bulur. Öyle ki, protonlar birbirlerini 
itmeye zaman kalmadan nötron olurlar. Bu hal böyle devam eder. Atom çekirdeğindeki 
mezon alış verişi bir an için dursa, fizik alemi anında yok olur. 
 

Heisenberg'in Belirsizlik Prensibi 
 

Bir elektronun yerini tespit edebilmek için dalga boyu kısa olan ışınlara ihtiyaç vardır. 
Bu ışınlar da enerji paketlerinden (fotonlardan) ibaret olduğundan, elektrona çarparak onun 
yerini değiştirirler (Compton Olayı). Elektrona çarparak onu etkilememesi için fotonları çok 
küçük ve dalga boyu uzun olan ışınların kullanılması gerekir. Bu suretle elektronun 
hareketinde önemli bir değişme olmayacaktır. Fakat uzun dalgalı ışınlar kuvvetli bir görüntü 
sağlamadığından, ancak çok belirsiz bir görüntü elde edilir. Şu halde, bir elemanın yerini 
tespit etmek mümkün değildir. Genel ifadeyle; birbirine bağlı iki büyüklük aynı anda, yüksek 
duyarlılıkla ölçülemez (birinin ölçülmesindeki duyarlılık arttıkça diğerinin ölçülmesindeki 
duyarlılık azalır). Enerji-zaman, açısal konum-açısal momentum, konum- momentum bu 
fiziksel büyüklükler olup, bu iki büyüklüğün ölçüm hatalarının çarpımı Planck sabitine büyük 
eşittir. 
 

1956 senesinde Đstanbul'a gelip konferanslar veren Heisenberg, bir konferansında 
sözlerini şöyle bitirmiştir: "Bütün nutuklarımda, atomdaki enerjiden nasıl istifade 
edilebileceğini anlattım. Şimdi aklımıza haklı olarak, şu soru gelmektedir: Bu muazzam 
kudreti, küçücük yere kim ve nasıl koydu?" 
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