
Üniversite ö¤reniminde Modern Fizik ve Kuan-
tum Fizi¤i derslerini alan her ö¤renci Henry Mose-
ley’in ad›n› duymufltur. Yeni ders kitaplar›nda, gi-
derek artan oranda, konularda ad› geçen fizikçile-
rin yaflam› hakk›nda da baz› biyografik bilgiler ve-
riliyor. Bizim dönemde ODTÜ Fizik Bölümü’nde
okunan Modern Physics dersinin kitab›nda da (Be-
iser, 1968), Moseley’in gönüllü olarak Çanakkale
Savafllar›na kat›ld›¤› ve orada 27 yafl›nda yaflam›-
n› yitirdi¤i notu vard›. Bu kadar genç yafllarda ders
kitaplar›na girecek kadar önemli bulgular› olan bir
fizikçinin, 1915’te Çanakkale’de bize karfl› sava-
fl›rken hayat›n› kaybetmifl oluflu, benim için unutul-
mayacak bir ayr›nt›yd›.

Ancak, benim için Yar›mada’y› ve savafl alanla-
r›n› ziyaret f›rsat› ilk kez 4 A¤ustos 1997’de do¤-
du. Gelibolu savafl alanlar›ndaki flehitliklerinde ko-
runmufl mezar kitabelerinde Dr. Moseley’in ad›n›
uzun süre arad›m. Nihayet onun ad›na, Yar›ma-
da’n›n güney ucundaki ‹ngiliz Abidesi’nde (CWGC
Helles Memorial) rastlad›m. ‘H.G.J. Moseley’ ad›n›
Abide’nin kalabal›k kitabesinde bulmufl ve resim-
lerini çekerek Gebze’ye dönmüfltüm. Yolculuk s›ra-
s›nda, ‘genç yaflta bu topraklarda yaflam›n› yitiren
ve o tarihten beri ‘bizim de evlad›m›z olan’ bu bü-
yük fizikçinin an›s›n› yaflatman›n Türkiye’deki bi-
limcilerin görevi olmas› gerekti¤i’ fleklinde filizle-
nen düflüncelerle doluydum.

28 May›s 1999’da Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan
Ayd›n’›n, beni ve çal›flma arkadafl›m Doç. Dr. Hül-
ya Y›ld›r›m’›, TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merke-
zi Uzay Bölümünde yap›lan çal›flmalar› anlatmak
ve ÇOMÜ için uzay bilimleri ve teknolojileri alanla-
r›nda neler yap›labilece¤i konusunda bir rapor ha-
z›rlamam›z için yapt›¤› daveti kabul ederek Çanak-
kale’ye geldik. Henry Moseley konusundaki arafl-
t›rmam› ve düflüncelerimi, kendisi de fizikçi olan
Prof. Ayd›n’a ve di¤er yöneticilere de açt›m. Say›n
Rektör, Üniversite için düflündü¤ü gelifltirme pro-
jeleri aras›nda bunun da yeri olabilece¤ini, zaten
Çanakkale Savafllar› ile ilgili, kültürel iliflkileri ge-
lifltirme ve ANZAC boyutu güçlü bir program üze-
rinde çal›fl›ld›¤›n› ifade ederek düflüncelerime des-
tek verdi. 

Yaflam Öyküsü
Moseley’in yaflam öyküsü 23 Kas›m 1887’de

‹ngiltere’nin güney sahillerinde Weymouth kentin-
de bafllad›. Tam ad› Henry Gwyn Jeffreys Mose-
ley’dir. Babas› Oxford Üniversitesi’nde anatomi
profesörüydü. Moseley de ayn› üniversitenin Fizik
Bölümüne kaydoldu ve 1910 y›l›nda, 23 yafl›nda
doktora derecesini ald›. Daha sonra, Manches-
ter’deki üniversitede çal›flmalar›n› sürdürmekte
olan Profesör Ernest Rutherford’un ‘devflirdi¤i’
gençlerden biri olarak, onun yan›nda çal›flmaya
bafllad›. 1907 y›l›nda ‹ngiltere’ye gelmifl bulunan
Yeni Zelanda do¤umlu Rutherford, 1909’da da

Nobel Kimya ödülünü kazanm›fl, zaman›n›n en ta-
n›nm›fl ve sayg›n fizikçilerindendi. Rutherford, çev-
resinde gelecek vaadeden gençleri topluyor ve on-
lar› atom fizi¤inin yan›t bekleyen acil sorunlar›
üzerinde yönlendiriyordu. Moseley de bu iflbölü-
münden pay›n› alarak, o s›ralarda fizi¤in en anla-
fl›lmam›fl konular›ndan olan ›fl›l-etkinlik (ra-
dyoaktivite) üzerine çal›flmaya bafllad›. Burada
radyumun beta ›fl›mas› ve radyoaktif bozunmalar›n
do¤as› üzerinde yo¤unlaflt›. 

Daha sonra, ortaya ç›kan yeni geliflmeler üze-
rine, tekrar Oxford Üniversitesi’ne geçerek W. H.
Bragg taraf›ndan gelifltirilmekte olan ‘x-›fl›n k›r›-
n›m tekni¤i’ ile atomun yap›s› x-›fl›nlar› spektrumu
üzerinde çal›flmaya bafllad›. Mendelye’in 1869’da-
ki ‘elementlerin çevrimsel tablosu’ önerisinden be-
ri bilimciler, elementlerin kimyasal özelliklerinde
atom a¤›rl›klar›na ba¤l› olarak tekrarl› flekilde göz-
lenen özellikleri anlamaya çal›fl›yorlard›. Çevrimsel
Tablo’da yakalanabilen genel ve oldukça tutarl› ba-
z› kurallar›n d›fl›nda kalan kimi can s›k›c› istisnalar
ve eksiklikler de vard›. Moseley, x-›fl›nlar› k›r›n›m›
tekni¤ini kullanarak, 1913’te, x-›fl›n ›fl›ma frekan-
s› ile atomun çekirdek yükü olmas› gerekti¤ine ka-

rar verdi¤i büyüklük aras›ndaki iliflkiyi ortaya ç›-
kard›. Çekirdek yükünün atomun Çevrimsel Tab-
lo’daki yerini belirledi¤ini, bunun atomlar› s›raya
sokan bir ‘atom numaras›’ fleklinde yorumlanabile-
ce¤ini, atom numaras›n›n da ‘atom a¤›rl›¤›’ndan
farkl› oldu¤unu ilk kez ortaya koydu. Çal›flma so-
nuçlar›n› o y›l ve 1914’te bas›lan iki makaleyle
aç›klad›. Yani 4 y›l› geçmeyen (1910-1914) çok k›-
sa, fakat etkin araflt›rma ve bilimsel çal›flma haya-
t›nda, ‘atom numaras› (Z)’, ‘atom a¤›rl›¤› (A)’ ve
‘atom çekirde¤i’ kavram ve konular›n›, ilk kez de-
neysel bulgular temelinde aç›klayarak, temel Mo-
dern Fizik ders kitaplar›nda yerini belirleyecek
önemli bulgulara imza att›. Bu bulgular temelinde
Rutherford, k›sa süre içinde, kütlesi çekirdekte
toplanm›fl ve elektronlar›n bunun çevresinde dön-
dü¤ü atom modelini gelifltirecektir. Bulgular›n›n
yay›mlanmas›n›n hemen ard›ndan da o günlerde
bafllayan 1. Dünya Savafl›’na gönüllü kat›lmay› ve
araflt›rma yaflam›na bir süre ara vermeyi kararlafl-
t›rm›flt›. 

Savafl bafllay›nca, gönüllü olarak ‹ngiliz Ordu-
suna yaz›ld› ve ‹ngiltere ve müttefikleri için fela-
ketle sonuçlanacak Çanakkale Savafl›’na kat›lacak
birliklere ayr›ld›. Prof. Rutherford’un, onu önce
savafla kat›lmaktan cayd›rma, daha sonra da s›cak
çarp›flma alanlar›ndan uzak tutma gayretleri sonuç
vermedi. ‹lk birliklerle Çanakkale’ye gönderilen
Moseley, 10 A¤ustos 1915’te Sar› Bay›r ve Conk-
bay›r› civar›ndaki savafllarda hayat›n› kaybedecek-
tir.

Bilimsel Çal›flmalar›
Yukar›da özetlendi¤i üzere, Manchester’de ›fl›l-

etkinlik üzerine bafllad›¤› çal›flmalar›na, elementle-
rin karakteristik x-›fl›malar› ve Bragg k›r›n›mlar›
üzerinde devam eden Moseley, Çevrimsel Tab-
lo’daki baz› tutars›zl›klar›n ve yanl›fllar›n düzeltil-
mesi için, ‘atom a¤›rl›¤›’ yerine, modern anlamda
elektron ve proton say›lar›na karfl›l›k gelen ‘atom
numaras›’ kavram›n›n temel al›nmas› gerekti¤ini
ortaya koydu. Bu çal›flmalar, o s›ralarda, önce Rut-
herford, daha sonra Niels Bohr taraf›ndan geliflti-
rilmekte olan ‘+ yüklü çekirdek merkezli’ günefl-
sistemi benzeri atom modelince kuramsal olarak
aç›klanabiliyor ve modele güçlü destekler sa¤l›yor-
du. Bu bulufllar›, Moseley’in ders kitaplar›nda yer
alacak kadar tan›nmas›na neden olacakt›.

Daha teknik düzeyde ele al›rsak, Moseley,
atomlar›n en düflük iki enerji düzeyi aras›ndaki ge-
çiflin neden oldu¤u ›fl›man›n frekans› f’yi atom nu-
maras› Z’nin bir fonksiyonu olarak
f = K(Z-1)2, K = 2.48 1015 (1)

formülü ile hesaplaman›n mümkün oldu¤unu
gösterdi. Daha sonralar› ‘Moseley Yasas›’ olarak
kendi ad› ile an›lacak bu ba¤lant›, art› yüklerin çe-
kirdekte yo¤unlafl›rken, eksi yüklerin bunun çevre-
sindeki Bohr yörüngelerinde dönen elektronlardan
olufltu¤u varsay›m›na dayanan modele çok önemli

ÇANAKKALE’DE YATAN F‹Z‹KÇ‹

HENRY MOSELEY

Bu memleketin topraklar› üstünde kanlar›n›
döken kahramanlar, burada bir dost vatan›n
topra¤›ndas›n›z. 
Huzur ve sükun içinde uyuyunuz.
Sizler Mehmetçiklerle yan yana 
koyun koyunas›n›z. 
Uzak diyarlardan evlatlar›n› harbe gönderen
anneler: Göz yafllar›n›z› dindiriniz.
Evlatlar›n›z bizim ba¤r›m›zdad›r.
Huzur içindedirler  ve  huzur  içinde rahat
uyuyacaklard›r.
Onlar bu toprakta canlar›n› verdikten sonra 
bizim evlatlar›m›z olmufltur.

M. K. ATATÜRK, 1934
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deneysel kan›tlar sa¤lad›. Bohr kuram›n›n ayn› fre-
kanslar için verdi¤i (n2=2 ve n1=1 için)
f = (2π2 m e4/h2) Z2 [(1/n2

2)–(1/n1
2)]= K’ Z2,

K’=2.46 1015 (2)
ifadesinin Moseley yasas›yla hemen hemen ay-

n› oluflu, Bohr kuram›n› kan›tlarken, k›sa süre için-
de, ifli temelden ve sistematik olarak çözecek olan
Kuantum Kuram›’na giden yolu da açacakt›.

Bu arada, Moseley, yeni yaklafl›m›yla, element-
leri Çevrimsel Tablo’da, o zamanlar kabul edilen il-
ke olarak, atom a¤›rl›klar› ile s›ralaman›n her za-
man do¤ru olmad›¤›n› gösterdi ve  yanl›fl dizilmifl
durumdaki kobalt (A=58.9; Z=27) ve nikel
(A=58.7; Z=28) için do¤ru konumlar›, kendi ad›y-
la an›lan yasaya dayanarak öne sürdü. Ayn› Mose-
ley yasas›na dayanarak, Çevrimsel Tablo’da Z=43,
61, 72 ve 75 numaral› elementlere karfl›l›k gelen
boflluklar› öngördü. Bunlardan ilk ikisi olan tek-
netyum ve prometyum, kararl› izotoplar› olmayan
ve uzun y›llar sonra ancak laboratuvarlarda yapay
olarak elde edilen 2 elementken, son ikisi olan
hafniyum ve renyum (Rhenium) 1920’lerde ayr›fl-
t›r›larak öngörülen yerlerine yerlefltirileceklerdir.

Moseley Çanakkale’de
‹kinci makalesinin yay›mland›¤› 1914’te, Birin-

ci Dünya Savafl›’n›n bafllamas›yla, Moseley orduya
kat›ld›. Rutherford’un, onu bu düflüncesinden vaz-
geçirmek, hiç olmazsa orduda geri hizmetlere ve-
ya bilimsel çal›flmalara ayr›lmas› için yapt›¤› sonuç-
suz u¤rafllar› biliyoruz. Moseley, o dönemde, Ça-
nakkale’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na karfl› sava-
flacak ve k›sa sürede Çanakkale’yi aflarak ‹stan-
bul’u ele geçirmesi hedefindeki karma müttefik or-
dular›na kat›lacak olan ‹ngiliz birliklerinde görev-
lendirildi. ‹ngiltere ve müttefiklerinin Çanakkale
Bo¤az›’n› denizden geçme harekat›, 18 Mart’ta
Türk deniz ve kara savunmas›yla önlendi. 3 büyük
savafl gemisinin batmas›, 6’s›n›n da a¤›r hasar gör-
mesi veya karaya oturmas› üzerine, ‹tilaf donan-
mas› geri çekildi. Bo¤az’›n karadan yard›m ve des-
tek görmeden geçilemeyece¤i anlafl›ld›.

Bir kara harekat›na karar veren ‹ngiltere ve

müttefikleri, haz›rl›klar›n› tamamlayarak, 75 bin ki-
flilik bir güçle, 25 Nisan 1915 günü sabah›n erken
saatlerinde ilk kara harekatlar›na bafllad›lar. Bu sa-
vafllarda, sald›rganlar›n fazla ilerleme göstereme-
diklerini ve Türk savunma güçlerinin afl›lamad›¤›n›
biliyoruz. May›s sonuna gelindi¤inde, k›y›lara çivile-
nen ‹tilaf Devletleri askerleriyle Türk askerleri ara-
s›nda, sonuçsuz siper savafllar› bafllam›flt›. 

Moseley’in Ölümü
Bu arada, Moseley’in ölümü aç›s›ndan önemli

olabilecek geliflme, ‹ngilizlerin 6/7 A¤ustos gece-
si A¤ustos’ta Gelibolu yar›madas›n›n bat› k›y›s›n-
da, Suvla’da yeni kuvvetlerle, ek bir ç›karma hare-
kat›na giriflmesiydi. Moseley’in bu kuvvetlerde gö-
rev ald›¤›, 10 A¤ustos’ta, Anafartalar Grup Komu-
tanl›¤›’na yeni atanan Albay Mustafa Kemal’in yö-
netti¤i Sar› Bay›r harekat›nda vurularak hayat›n›
kaybetti¤i anlafl›l›yor.

Emperyalist amaçlarla bafllam›fl ve yola ç›k›l-
m›fl olsa da, bu savafl›n ac›lar› ve an›lar›, kiflisel
trajediler olarak savaflanlar› birbirlerine yaklaflt›ra-
cak ve birbirlerini daha iyi tan›malar› çabalar›na ve
dostluklara kaynakl›k edecek potansiyeli de içinde
tafl›maktayd›. Büyük Atatürk’ün, 1934 y›l›ndaki
törenlerde, burada yatan bütün uluslar›n evlatlar›-
na seslenerek dile getirdi¤i güçlü ve flefkat dolu
duygular, bunu en iyi flekilde ifade eder. 

Bugün, sevgili Moseley için de ayn› duygular
içinde olmam›z do¤ald›r. Bu ülkenin bilimcileri,
kendi topraklar›nda yatan, genç yafl›na ra¤men fi-
zi¤e yapt›¤› önemli katk›larla kuantum fizi¤inin ku-
rulufluna giden yolda önemli bir kilometre tafl›
olan bu de¤erli fizikçinin an›s›n› sevgiyle yaflatmak
için gere¤ini yapacaklard›r. Çünkü Moseley, bilim
meflalesinin ilk olarak Anadolu topraklar›nda, An-
tik Dönem’de Thales (MÖ 625-545) ve ça¤daflla-
r›yla Milet kentinde bafllayan, m›knat›sl›k olay›na
ad›n› vermifl olan Manisa (Magnesia) ile devam et-
mifl olan ve çeflitli ellerde dolaflarak günümüze in-
sanl›¤›n ortak miras› olarak ulaflan yolculu¤unun
önemli bir dura¤› say›lmal›d›r.

Prof. Dr. Mehmet Emin Özel

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Fizik Bölümü
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Gelibolu’da, üzerinde Moseley’in de ad›n›n bulundu¤u 
‹ngiliz An›t›

Öneriler
Moseley’in an›s› için ilk elde yap›labilecekler

aras›nda flunlar say›labilir:
� Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde (ÇO-

MÜ) bu amaçla bir fizik kürsüsü aç›lmas› (örne¤in
mevcut Atom ve Molekül Fizi¤i Ana Bilim Dal›na
ad›n›n veya ilgili Laboratuvar›na Moseley ad›n›n
verilmesi); ve/veya Üniversite’deki baz› yap› veya
salonlara Moseley’in isminin verilmesi; Fakülte
veya Bölüm girifllerine Moseley’in yaflam›n› ve ça-
l›flmalar›n› özetleyen plaketler as›lmas›; fizikçinin
bir büstünün Üniversite’ye (kurulacak müzeye ve-
ya di¤er uygun bir yere) konmas›.

� Moseley’e veya Prof.Rutherford’a ait, veya
hocas›n›n onu savafltan vazgeçirmek ve s›cak sa-
vafl hatt›ndan kurtarmak için giriflti¤i u¤rafllara
iliflkin, temin edilebilecek an›sal/tarihsel dokü-
man ve malzemeden oluflacak bir ‘kolleksiyon-
müze’nin, Çanakkale’de veya Üniversite’de kurul-
mas› (veya bu malzemenin, hiç olmazsa, varolan
müzelerde ayr› bir köflede yerini almas›).

� Türkiye’deki (ve di¤er ülkelerdeki, özellikle

de ‹ngiltere’deki) savafla ait arflivlerde, resim, fo-
to¤raf ve di¤er yaz›l›, kay›tl› malzeme aras›nda
Moseley’e, Rutherford’a ve o dönem bilimcilerine
ait olanlar›n›n toplanarak as›llar›n›n veya kopya-
lar›n›n ayn› müzede korumaya al›nmas›.

� Büyük fizikçinin ailesinin yaflayan üyeleri ve
‹ngiltere’deki di¤er yak›nlar›yla temas kurularak,
Türkiye’ye hangi duygularla geldi¤i, savafla ne-
den/nas›l hemen gönüllü yaz›ld›¤›, Ruther-
ford’un onu koruma çabalar› hakk›nda bilgiler
veya belgeleri, notlar› olup olmad›¤›, savafl s›ra-
s›nda ailesine, çal›flma arkadafllar›na, Prof. Rut-
herford’a yazd›¤› mektuplar olup olmad›¤›, bu s›-
rada (mektuplar›nda) fizik ile ilgili çal›flmalar›na
devam edip etmedi¤i, savaflt›¤› insanlar ve top-
raklar hakk›ndaki düflünceleri, onunla birlikte
görev yapm›fl kiflilerin aile ve arflivlerinde benze-
ri malzeme olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› ve ku-
rulacak müzeye yönelik olarak de¤erlendirilmesi,

� Moseley’in hocas› Prof. Rutherford’un Yeni
Zelanda do¤umlu oldu¤u göz önüne al›narak, bu
müzede ona, do¤du¤u ve yaflad›¤› yerlere ait
malzemenin de toplanmas›. Bu, Çanakkale’yi s›k
s›k ziyaret eden ANZAC ba¤lant›l› ziyaretçilerle
iyi bir diyalog kurulmas›n›n, tasarlanan Moseley

Müzesi projesine ek destek ve canl›l›k sa¤lanma-
s›n›n yolunu açacakt›r kan›s›nday›z.

� Çanakkale’de savaflan uluslar›n fizikçileri
aras›nda bu ülke bilim kurulufllar› taraf›ndan fi-
nanse edilecek, mütevazi fakat anlaml› bir ‘Ça-
nakkale-Moseley Fizik Ödülü’ kurulmas› ve bu
ödülün, uluslararas› sayg›n bir komite taraf›n-
dan bu ülkeler fizikçileri aras›nda o y›l yap›lan
en önemli çal›flmaya (veya çal›flmalara) verilme-
si, savafl›n yol açt›¤› y›k›m ve ac›lar›n, dostluk
ve bilimsel geliflmeye kaynakl›k etmesinin sa¤-
lanmas›.

Geleneksel olarak her y›l 25-27 Nisan tarihle-
rinde yap›lan ANZAK günleri ve Üniversite’de dü-
zenlenecek her türlü seminer, toplant› ve di¤er
uluslararas› temaslar, projenin hayata geçirilme-
si ve daha sonra da canl› tutulmas› için görüfl
al›flveriflinde bulunulacak ideal platformlar ola-
rak görülmelidir.

Bu toplant› vesilesi ile genç yaflta aram›za
‘kat›lan’ bu önemli fizikçinin an›s›n› yaflatma yö-
nünde yap›labilecek ad›mlara bir katk› sa¤lamak,
eminim dünya üzerindeki her bilimciyi mutlu ede-
cek, onun flimdiki ülkesinde gördü¤ü yeni ilgiyi
s›cak duygularla izleyecektir.... 


