
Aziz Sancar, 8 Eylül 1946’da Mardin Savur’da doğdu. Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve 
Biyofizik bölümü öğretim üyesi bilim insanı. Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve 
genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödü-
lü’nü kazandı.

Sancar ödüle ABD’li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte layık görüldü. Sancar 
daha önce de kanser tedavisinde ‘ritmik saat’ buluşunu yapmıştı. Aziz Sancar, Nobel Ödülü 
alan Türkiye doğumlu ilk bilim insanıdır.

Mardin’in Savur ilçesinde sekiz çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini 
Mardin’de tamamladı. İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Savur’da iki yıl doktorluk yaptı. 
Daha sonra Dallas’a giderek Teksas Üniversitesinde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. 
Yale Üniversitesinde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Daha sonra DNA onarımı, 
hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 288 makale ve 
33 kitap yayınladı. İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra yurtdışında yaptığı çalışmalarla 
Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne kabul edilen Sancar, buraya kabul edilen üç Türk’ten biri 
olmuştu.

Kanser konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirtirken kanser mekanizmasının 10 yıl içinde 
çözüleceğine inandığını söylemişti. Ancak kanserin nasıl olduğunu 
çözümlemenin onu tedavi etmek anlamına gelmediğine işaret eden 
Sancar, tedavi konusunda bir şey söylemek için erken olduğunu 
belirtmişti.

Aziz SANCAR ‘‘Gözünüzü seveyim politikayla uğraşmayın, 
onu yapanlar var. Çok çalışın. Ne yaparsanız iyi yapmaya çalışın. 
Çalışmadan olmaz. Ben öğrenciyken günde 18 saat çalışırdım. 
Gazeteler yazmıştı, çok zaman gecelerimi laboratuvarda geçir-
dim. 
Çalışmak; kendimize, ailemize, milletimize vatan, namus borcu-
dur.’’

Bilimim kahramanları

AZİZ SANCAR



CANAN DAĞDEVİREN

Canan Dağdeviren, 4 Mayıs 1985 tarihinde
İstanbul,Üsküdar’da Adanalı bir anne ve Sivaslı bir babanın ilk çocuğu olarak doğmuştur. 

Caner ve Emre adında iki erkek kardeşi vardır. 5 yaşındayken babasının hediye ettiği Marie 
Curie ile ilgili bir kitap okumayla fiziğe karşı ilgisi oluştu. Büyüdüğünde de Marie Curie’nin eşi 
Pierre Curie’nin keşfi piezoelektrikten ilhamla aletler üretti.

İlkokulu ve ortaokulu okuduktan sonra liseyi Kocaeli’nde bir Anadolu Lisesi’nde okurken 1999 
depreminde okulu hasar gördüğü için, Adana Seyhan ÇEAŞAnadolu Lisesi’ne misafir öğrenci 
olarak gönderildi. Ardından Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden 2007 
yılında mezun oldu.

İstanbul’da Sabancı Üniversitesinde tam burslu olarak Malzeme Bilimi ve Mühendisliği prog-
ramındaki yüksek lisans eğitimini 2009’da bitirdi.

Fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlana-
bilir, vücut içine ve deri üstüne yapıştırılabilir/giyilebilir elektronik aletler üzerinde çalışma-
lar yaptı. Kendisi 28 yaşındayken kalp yetmezliği sonucu hayata veda eden dedesinin ölümünü 
öğrendiğinde kalp hastaları için bir şey yapmaya kendine söz verdi ve piezoelektrik aletleri 
kullanarak kalbin üzerine yapıştırılabilen ve kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştü-
rebilen giyilebilir bir kalp pili icat etti. Ardından da cilt kanserini teşhis eden cihaz üretti.

>> Forbes dergisinin ‘’30 yaşından küçük 30 bilim insanı’’       
listesine girdi.
>>Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi Üyeliği’ne seçildi.
>>MIT Technology Review’un her yıl derlediği 35 Yaş Altı Mu-
citler listesinde yer aldı.



FEZA GÜRSEY
7 Nisan 1921 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası askeri doktor Ahmet Reşit Gürsey, annesi 
ise Türkiye Cumhuriyeti’nin öncü bilim kadınlarından kimyager Remziye Hisar’dır. 

Anne-babasının çocuklarının eğitimi üzerine titizlikle eğilmesi ve küçük yaşta İstanbul aydın 
çevresinin içinde yer almak onun çok yönlü olmasını ve sanata düşkün kişiliğinin oluşmasını 
sağladı.

Feza Gürsey, 1940’ta Galatasaray Lisesi‘nden, 1944’te ise İstanbul Üniversitesi Fen Fakülte-
si Fizik Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde asistan olarak göreve başladıktan sonra Milli 
Eğitim Bakanlığı bursuyla doktora yapmak için İngiltere’ye gitti. 1950’de doktorasını tamamla-
dıktan sonra bir yıl daha İngiltere’de çalışmalarını sürdürdü; ardından yurda dönüp İstanbul 
Üniversitesi kadrosuna fizik öğretim üyesi olarak yeniden başladı. 1952’de meslektaşı Süha 
Pamir ile evlendi ve çiftin Yusuf adında bir oğulları oldu. 1954-1961 yılları arasında yürüttüğü 
öğretim üyeliği sırasında teorik fiziğin Türkiye’de kök salmasına hizmet etti. Aynı sırada Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde fizik çalışmalarına katılarak dönemin büyük fizikçileriyle birlikte 
çalışma imkânı buldu.

1961’de Profesör unvanı alarak Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi‘nin Teorik Fizik Bölümünün kurulmasında önemli 
rol oynadı. Emekliliğine kadar Türkiye’de ve Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde dönüşümlü olarak ders veren Feza 
Gürsey, 13 Nisan 1992’de öldü. Teorik fiziğe katkılarından 
dolayı Türkiye ve uluslararası çapta pek çok ödül aldı, 
birçok kez onurlandırıldı.

Feza GÜRSEY:
-Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var; bilim insanları-
nı unutan milletleri , tarih de unutur...



FERYAL ÖZEL

Başardıklarıyla gururumuz olan, ismini tüm dünyaya duyuran Türk bilim insanlarımızdan biri. 
Zekasıyla Albert Einstein, John Nash gibi ünlü biliminsanlarının yer aldığı 20 kişilik ‘Büyük Fi-
kirler’ listesine girmeyi başaranbir astrofizik profesörü kendisi. Tıp doktoru olan anne ba-
banın çocuğu olan bilim insanımız, küçük yaşlardan itibaren evreni sorgulayan, düzensizlik-
lerden rahatsız olan bir çocuk olmuş. 10’lu yaşlardan itibaren de fiziğe olan ilgisinin peşine 
takılmış ve fizikçi olmaya karar vermiş.

26 yaşına geldiğinde ise dünyanın en iyi fizikçilerinden biri olacağını kanıtlar nitelikte başa-
rılara imza atmaya başlamış, makaleler kaleme almış. Yine o sene, NASA tarafından verilen 
Hubble Ödülü’ne layık görülmüş. Bu ödülle birlikte, bu ödülü alan ilk ve tek Türk bilim insanı 
ünvanını da almış Sayın Özel.

O başarısından sonra yaklaşık 15 senedir NASA bünyesinde görev alan Türk bilim insanımız, 
halen kara delikler üzerine çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz sene NASA’nın en değerli pro-
jelerinden birinin başına geçirilen Özel’in nihai amacı, üretilen yeni nesil uzay teleskobu ile 
uzayı ‘izlemek’. Türk bilim insanımızın tek başarısı NASA tarafından önemli bir projenin başına 
geçirilmek değil. John Simon Guggenheim Vakfı tarafından üstün sanatçı ve bilim insanlarına 
verilen ‘Guggenheim Fellow’ ünvanına layık görülen ilk ve tek Türk bilim insanı ayrıca kendisi.

Feryal Hanım, Dimitros Psaltis isminde tıpkı kendisi gibi 
astrofizikçi olan eşinden, 2 güzel kız çocuğuna sahip. Ço-
cuklarının da tıpkı kendisi gibi matematik ve fen alanların-
da ilerlemeyi düşündüğünü belirten Özel, onların bu konu-
daki en büyük desteği olmuş durumda elbette.

NASA’da tüm insanlığı ilgilendiren önemli bir projenin ba-
şına getirilmiş, dünyanın en zeki kadınlarından
gösterilen Sayın Feryal Özel’i yürekten kutluyoruz.

10 Nisan 2019’da dünyada ilk kez kara deliğin görüntülenmesini sağlayan 200 bilim insanı için-
de tek Türk bilim insanı olarak yer aldı.

Bilim kahramanları



BEHRAM KURŞUNOĞLU

1922 yılında Çaykara, Trabzon’da doğdu. Albert Einstein’ın genel görelilik kuramının elektro-
manyetizma ile birleştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış bir fizikçidir.

Ankara Üniversitesi ve İngiltere’deki Edinburgh Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından fi-
zik doktorasını yine İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde tamamlayan Kurşunoğlu, 
Albert Einstein ve Erwin Schrödinger ile birlikte simetrik olmayan yerçekimi kuramları 
üzerinde önemli çalışmalarda bulunmuştur. 

Genç yaşında dünya fizikçileri arasında saygın konum kazanan Prof. Kurşunoğlu, 1965 yılında 
Miami Üniversitesi’deki Teorik Araştırmalar Merkezi’nin kurulmasında rol almış, 1992’de ka-
panmasına kadar bu merkezde bulunmuştur. Daha  sonra araştırma kuruluşu Global Founda-
tion’ın direktörü olmuştur.

Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu, 1950’li yıllarda Atom Enerjisi alanında çalışmalarını Türki-
ye’de sürdürmüş ve aynı zamanda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun Kurucu üyesiydi.
Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu aynı zamanda Genel Kurmay Başkanlığı’na danışmanlık
yapmış, bir dönem Birleşmiş Milletler Bilim Komisyonunda çalışmıştır.

Kuantum Fiziği konusunda yaptığı araştırmalarla özellikle 
“Genelleştirilmiş İzafiyet Teorisini” ortaya atan kişi olarak 
bütün dünyaca tanınıyordu. 

1964 yılından beri organize etmekte oldugu Coral Gab-
les Konferans serisi ile de tanınan Kurşunoğlu, 2003 yı-
lındaki konferanstan kısa bır zaman önce kalp krizinden 
vefat etmiştir.

Bilim kahramanları



BİLGE DEMİRKÖZ

UNESCO Uluslararası Bilim Kadınları Ödül Programı 1998 yılından beritüm dünya genelinde 
bilim kadınlarını destekliyor ve ilk kez 2017 de,Türkiye’den bir bilim kadını olarak Doçent Dr. M. 
Bilge Demirköz,“Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü”nü kazandı.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç.Dr. Bilge Demirköz uzay 
radyasyonu hakkında yaptığı çalışmalarla bu ödüle layık görüldü. Bilge Demirköz, İstanbul 
Amerikan Robert Lisesi’nden mezun. Henüz bir lise öğrencisiyken TÜBİTAK proje yarışmasın-
da, matematik dalında Türkiye’de verilen ilk ödülü kazanmış.Bugünkü başarılarının ilk emare-
lerini o günlerden göstermeye başlamıştır.

Bilge Hoca mezuniyetinin ardından, tam burslu olarak dünyaca ünlü MIT’ye kabul ediliyor. 
MIT’de anadal olarak fizik, yandal olarak matematik ve müzik okuyor. Yüksek lisansını yine 
MIT’de tamamlıyor. Doktora derecesini ise Oxford Üniversitesi’nden alıyor. Doktorasının 
ardından, Cambridge Üniversitesi’nde ve Barselona Yüksek Enerji Enstitüsü’nde çalışı-
yor.

Hocamız bir proje kapsamında da NASA ile dört yıl boyunca çalışmış. Çalıştığı diğer bir 
önemli kuruluş ise Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN. Projesini Türkiye’de geliş-
tirilmiş özgün malzemelerin ve elektronik bileşenlerin, uzay için toplam doz etkisi (TID) 
radyasyon testleri altındaki etkilerinin araştırılması
ve dayanıklılığının artırılması olarak tanımlıyor.

Böylece ülkemizin uzaya gönderdiği uydularda kullanılan 
malzemelerin, uzayda radyasyona maruz kaldığında müm-
kün mertebe dayanıklı olması için uğraşıyor.
Bir yandan da çocuk ve gençleri bilim ile buluşturacak, 
onları teşvik edecek projelere katılıyor. 

Kendisi gerçekten bütün gençler için gerçek bir rol model, 
umarız onun yolundan giden birçok genç öğrencimiz olur!

Bilim kahramanları



İBNİ SİNA

Batı’da “Avicenna” adıyla tanınır. Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken 
Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Olağa-
nüstü hafızası ve zekası da bu konuda ona çok yardımcı oldu.

19 yaşında doktor ünvanı elde etti ve ücret almaksızın hastaları tedaviye başladı. Samani Hü-
kümdarı Nuh bin Mansur’un hastalığını iyileştirmesi üzerine, Buhara’daki olağanüstü zengin 
kitaplıktan dilediği gibi yararlanmasına izin verildi. Burada bulup okuduğu kitaplar, bilgisinin 
daha da derinleşmesine ve düşüncelerinin gelişmesine büyük katkıda bulundu. 21 yaşına gel-
diğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu. 

Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alan-
larında seçkinleşmiş olan, İbn Sînâ matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları ve 
astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir.

İbni Sînâ, her şeyden önce bir hekimdir ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Tıpla ilgili 
birçok eser kaleme almıştır; bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dik-
kat çekmektedir.

İbni Sînâ dendiğinde, onun adıyla özdeşleşmiş ve Batı ülke-
lerinde 16. yüzyılın ve Doğu ülkelerinde ise 19. yüzyılın baş-
larına kadar okunmuş ve kullanılmış olan el-Kânûn fî’t-Tıb 
(Tıp Kanunu) adlı eseri akla gelir.

İbni Sînâ, tıp araştırmaları yaparken bazı hastalıkların bu-
laşmasında göze görünmeyen birtakım yaratıkların etkisi 
olduğunu, yani mikropların varlığını sezmiş ve bu bilinmeyen 
mahluklardan eserlerinde sık sık bahsetmiştir. 

Bilim kahramanları



OKTAY SİNANOĞLU
1935’te doğan Sinanoğlu, 1953’te Atatürk tarafından 1928 yılında kurulmuş TED Yenişehir Li-
sesini burslu olarak okudu ve birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla kimya mühendisliği okumak 
üzere ABD’ye gitti. 1956’da ABD Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Kimya Mühendisliği’ni bi-
rincilikle bitirdi. 1957’de Massachusetts Institute of Technology’yi (MIT) 8 ayda birincilikle bi-
tirerek Yüksek kimya Mühendisi oldu.

1960’ta Yale Üniversitesinde “asistant professor” (yardımcı doçent ) olarak çalışmaya baş-
ladı. 26 yaşında iken atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramı ile “associate professor” 
(doçent) ve 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırdı ve “full 
professor” (profesör) unvanını aldı.

Bu unvan ile modern üniversite tarihinin ve Yale Üniversitesi tarihinin en genç profesörü oldu. 
1964’te ODTÜ’ye danışman profesör oldu. Yale Üniversitesinde ikinci bir kürsüye daha profe-
sör olarak atandı.

Dünyada yeni kurulmaya başlayan Moleküler Biyoloji dalının ilk birkaç profesöründen biri oldu. 
Amerikan Ulusal Bilimler Akademisine üye olarak seçildi. Buraya seçilen ilk ve tek Türk oldu.

İki defa Nobel’ e aday gösterildi. Defalarca Nobel Aka-
demisinin isteği üzerine Nobel’e adaylar gösterdi.Dün-
yanın sayısız yerinde sayısız buluşları ve teoremleri ile 
ilgili sayısız konferans verdi.

Gençler! Formülünüz ‘bilim’ + ‘gönül‘dür. Bu iki kanadın biri 
eksik olursa ne kendinize ne de insanlığa hayrınız dokunur.

Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU

Bilim kahramanları



EL BİRUNİ

Eylül 973 yılında İran’ın Kas şehrinde dünyaya gelmiştir. 
Gerçek adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni olup Farslı İslam bilginidir. Bazı kay-
naklar Türk olduğunu iddia eder fakat öyle değildir. Alberuni ve Aliboron olarak batı kaynak-
larında geçen isimler aslında Biruni’nin ta kendisidir. Doğa bilimleri, coğrafya, tarih, matematik 
ve gökbilim alanında uğraşlar yapmıştır.

Yüz sekseni aşkın eseri vardır. Bunların yetmişi astronomi, yirmisi matematik ile ilgilidir. Ka-
lanlar tıp, biyoloji, botanik, maden, hayvan ve yararlı otlar ile ilgilidir. Fakat buna karşın gü-
nümüzde toplam 27 tanesi mevcuttur. Bu eserler genelde ağır bir dil ile yazıldığından Orta-
çağ’da Latince’ye çevirisi yapılmamıştır. Zaten Biruni de bu eserleri normal insanlara değil 
bilgin insanlara yazdığını söylemektedir.

1870’li senelerde Batı’da Biruni’ye ilgi duyulmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra Almanca’ya 
ve İngilizce’ye bazı çevirileri gerçekleşmiştir. İlk öğrenimini bilgin bir Yunan’dan almış olan Bi-
runi matematikçi ve gökbilimci olan Ebu Nasr Mansur ve seçkin bir aileden olan Harezmi tara-
fından tutulmaktadır. İlk çalışmalarını da onların yanında gerçekleştirmiştir ve Asar-ül Bakiye 
isimli eserini ortaya koymuştur.

Aristo ile ilgilendiği bazı mektuplarından anlaşılmaktadır. Hindistan’a pek çok ziyaret düzen-
lemiş ve İbn-i Sina gibi bilginlerle çalışmıştır. Bir adet romanı ve bir adet Hindistan ile ilgili ki-
tabı da bulunan Biruni’nin özellikle bu kitapları birçok dile çevrilmişti ve böylece diğer bilgin-
lere örnek olmuştu.

Ben her kişinin kendi çalışmasında yapması gerekeni 
yaptım. Öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşı-
lamak, onların yanlışlarını ürkmeden doğrultmak, ken-
disine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve son-
rakilere emanet etmek.

EL - BİRUN

Bilim kahramanları



REMZİYE HİSAR

Kimyayı seçme nedenini bir röportajında “Fen derslerinde kanunlarda olsun, buluşlarda olsun 
hep yabancı isimler görmek beni kahrediyordu. Fen alanında bir tek Türk ismi görememenin 
ezikliğini, bu dalda başarılı olursam giderebilirim sanıyordum” cümleleriyle açıklamıştır.

1902 yılında Üsküp’te doğdu. Davutpaşa’daki üç yıllık Mekteb-i İptidayiyi, bir yılda henüz do-
kuz yaşında iken başarıyla tamamlayarak zekasının ilk sinyallerini verdi. Daha sonra, İttihat 
ve Terakki Mektebi ve Emirgan, İnas Rüştiyesi’ne devam etti; ancak çok sevdiği Türkçe öğret-
meninin İstanbul Darülmuallimatı’na transfer olması üzerine, öğrenimini bu okulda sürdürdü.

İlk çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından, Adana’da Darülmuallima’ya müdür olarak tayin 
olan Remziye Hisar, çocuğunu annesine bırakarak Adana’ya gitti. Güç koşullarda çalışmasını 
sürdürmek zorunda kalan Hisar, eşinin tedavi için Paris’e gitmesinin ardından, bilgisini geliş-
tirmek için Paris’e gitti.

Adını bilim dünyasında duyurmak amacı ile Sorbonne’da kimya bölümünde öğrenim görmeye 
başladı. Sorbonne’da o yıllarda Langevin ve Madam Curie gibi çok tanınmış isimler ders ver-
mekteydi. Remziye Hisar’a göre onları tanımak ve derslerini izleyebilmek çektiği bütün zah-
metleri unutturuyordu.

Türkiye’ye dönüp, 1933 – 1936 yılları arasında İstanbul Üni-
versitesi’nde kimya ve fiziko kimya doçenti olarak görev yaptı. 
1947 yılında ‘İTÜ Makine ve Kimya doçentliği görevine başla-
yan Hisar, 1959 yılında profesör olduktan sonra 1973
yılında emekliye ayrıldı.

Tipik bir Cumhuriyet kadını olan Remziye Hisar, dünyaca ünlü 
fizikçi Feza Gürsey’in annesidir. 1991 yılında Tübitak Hizmet 
Ödülünü almıştır.1992 yılında oğlu Feza Gürsey’in ölüm habe-
rini aldıktan kısa bir süre sonra aynı yıl vefat etmiştir.

Bilim kahramanları



HULUSİ BEHÇET

Hulusi Behçet, 20 Şubat 1889, İstanbul doğumludur. Tıp öğrenimini 1910 senesinde tamamla-
mış ve 1914 Temmuz’una kadar Gülhane Dermatoloji Kliniğinde
asistan olarak çalışmıştır.

1914 yılında Kırklareli Askeri Hastanesi başhekim muavinliğine tayin edilmiştir.1918 yılına kadar 
da Edirne Askeri Hastanesinde dermatoloji uzmanı olarak çalışmış daha sonra Budapeşte’de, 
Berlin’de Charité Hastanesinde çalışmış ve 1919’da yurda dönmüştür.

1923 yılında meşhur bir diplomatın kızı olan Refika Davaz ile evlenmiştir. Evliliklerinden bir kızı 
vardır. 

Hulusi Behçet 1933’de İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği’ni kurdu ve 
profesör oldu. 1939 yılında ise bu kez aynı üniversitenin aynı bölümünde ordinaryus profesör 
unvanını aldı.

Yıllar boyunca şark çıbanı, arpa uyuzu, ham incir dermatidi ve mantar hastalıkları gibi çeşitli 
dermatoloji konularını inceledi ve bu konular üzerine yurt içinde ve dışında pek çok makale 
yayımladı. Ancak onu dünya çapında üne kavuşturan ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan 
asıl çalışması kendi adıyla anılan yeni bir hastalığı tanımlamasıydı: Behçet Hastalığı.

Tüm dünyaya tanıttığı Behçet Hastalığı sayesinde tanınan Hu-
lusi Behçet, bunun dışında 196 kalıcı eser bıraktı. Bunlardan en 
önemlileri olarak “Frengi Dersleri”(1936) ve “Klinik
ve Pratikte Frengi Teşhisi ve Benzeri Deri Hastalıkları (1940) 
adlı iki eserini sayabiliriz.

Ortaya koyduğu tüm bu çalışmalarla çağa damgasını vuran Türk 
bilim adamı, 1948 yılında vefat etti.

Bilim kahramanları



ENGİN ARIK

Engin Arık 1948 senesinde dünyaya geldi. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik-Matematik 
Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Pittsburgh Üniversitesi’nde master ve doktora yap-
tı.1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne geçti. 1997-2000 seneleri arasında Viyana Üniversite-
si’nde görev yaptı. 1985 senesinden beri Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak çalışıyordu.

“Deneysel Yüksek Enerji Fiziği” alanında yaptığı çalışmalarıyla, uluslararası alanda tanınyor-
du. Arık, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne (CERN) Türkiye’nin üye olup buradaki temel 
bilimlerden ve bu sene deneyi yapılmakta olan ‘evrenin yaratılış teorisi’ Big Bang’den (Büyük 
Patlama) Türk fizikçilerinin faydalanması için büyük mücadele vermişti. 

Arık, göğüs kanseri olmasında bu konulara üzülmesinin de payı olabileceğini belirtmişti. Ve 
Arık’ın bu uğraşı semeresini vermişti.
Arık, bu deneye katılacak Türk fizikçilerine TAEK’in (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) maddi des-
tek vermesini sağlamıştı. CERN’deki Türk grubunun başkanı olan Arık, bundan sonraki hedefin 
Türkiye’nin CERN’e gözlemci üye değil, tam üye olmasının sağlanması olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye’nin toryum açısından zengin olduğunu belirten Arık toryumla çalışan nükleer reak-
törlerin kurulması konusunda da araştırmalar yürütüyordu. Arık, 30 Kasım 2007 tarihinde 
Isparta’daki uçak kazasında hayatını kaybetti. 

BoğaziçiÜniversitesi’nde kendisiyle aynı bölümde profesör 
olan Metin Arık ile evliydi ve iki çocuğu vardı. yurtdışındaki 
uluslararası laboratuvarlarda doktora öğrencisi yetiştiren 
birisiydi. 

Üzerinde çalıştığı projenin tamamlanmasıyla Nobel Ödülü 
alabilecek nitelikteydi.”

Bilim kahramanları



GAZİ YAŞARGİL
6 Temmuz 1925’te Diyarbakır Lice’de hayata gözlerini açan bilim insanının tam adı Mahmut 
Gazi Yaşargil’dir.

Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan Gazi Yaşargil “Beyin ve Sinir Cerrahı”, “Profesör Dok-
tor”, “Yüzyılın Beyin Cerrahı” ünvanlarına sahiptir. Gazi Yaşargil üç aylıkken, babalarının tayi-
ni nedeniyle Ankara’ya taşındılar. Bundan sonra diğer iki kardeşi eğitimlerini tamamlayarak, 
doktor oldular.
Kardeşi Erdem Yaşargil Basel’de karın cerrahisi profesörü, diğer kardeşi Günay ise Zürih’te 
nörofizyoloji profesörüdür.

Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamlayan Gazi Yaşargil, Ankara Üniversitesi’ni 
kazanmayı başardı. 1944 yılında Almanya’ya giderek Friedrich Schiller Üniversitesi’nde çalış-
malarını sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı’nın etkileri yüzünden 1945 yılında buradan ayrılarak 
İsviçre’deki Basel Üniversitesi’ne girdi. 1950 yılında bu üniversitede doktora eğitimini tamam-
ladı.

Bir süre Bern Üniversitesi’nin psikiyatri bölümünde görev aldıktan sonra nöroşirüji alanına 
yöneldi. Beyin anatomisi ve genel cerrahi alanında çalışmalar sürdüren Yaşargil, 1953 yılında 
Basel Üniversitesi’nin nöroşirüji bölümünde görev almaya başladı.

Buradaki çalışmalarını tamamlayan Yaşargil, Zürih’e döndü ve 30 Ekim 1967 tarihinde, cerrahi 
mikroskop kullanarak ilk beyin bypass ameliyatını gerçekleştirdi.

Bu başarısıile nöroşirüji dünyasında kendinden bahsettirme-
ye başlayan Yaşargil, cerrahi alanında kullanılan ekipmanla-
rı yetersiz bularak, bu alanda yeni arayışlar içine girdi. Bu 
yönde yaptığı çalışmalar sonunda cerrahi alanına yüzer mik-
roskop ve anjiyografi gibi önemli katkılarda bulundu. Beyin 
ameliyatlarında kullandığı mikroskop, anverizmaların gide-
rilmesinde çok önemli bir rol alarak bu alanda çığır açtı.

1999’da Geleneksel Sinir Cerrahları Kongresinde “Yüzyılın
Sinir Cerrahı” (1950-1999) seçilmiştir.

Bilim kahramanları



EL HAREZMİ
“Cebir ilminin babası, evrenin muazzam ahengini açıklayan matematiğin geliştiricisi, 0 raka-
mını ilk defa sembolize eden ünlü bilim insanı : Ebu Abdullah Muhammed ibn Musa el-Harezmi.

* Zamanın Abbasi halifesi olan  Ebu Abbas el-Me’mun’dan büyük yardım ve destek görmüştür.
Me’mun kurduğu Eski Hint medeniyetlerine ait eserlerle donatılmış Bağdat Saray Kütüpha-
nesi’nin idaresini Harezmi’ye vermiştir.

Bütün ihtiyaçları Halife Me’mun tarafından karşılanan Harezmi, en verimli şekilde kendi ala-
nına yönelmiş;  Bağdat’ta ve seyahatlerinde matematik, astronomi ve coğrafya alanında kıy-
metli araştırmalar yapmıştır.

* Harezmi astronomi alanında yaptığı okumaları, Bağdad ve Şamdaki rasathanelerdeki göz-
lemlerle birleştirerek günümüze kadar gelebilen ve alanında Hint Astronomi metoduna daya-
narak yazılan kitapların ilklerinden sayılan astronomi kitabını hazırladı.

* 37 bölümden oluşan kitabında takvimsel ve astronomik hesaplardan bahsetmiştir. Ayrıca
kitap takvim, astronomi ve astronomiyle ilgili bilgiler içeren 116 tablet, yazıt içermektedir. Bu
eser, Astronomi cetveli Kopernik devrine kadar kullanıldı.

* Bu çalışmada Harezmi Güneş’in, Ay’ın ve o zamanda bili-
nen 5 gezegenin hareketinden bahsetmiştir. Bu kitap İsla-
mi Astronomide dönüm noktası olarak görülmektedir.

Bilim kahramanları



ALİ KUŞÇU

Türk-İslam Dünyası astronomi ve matematik alimleri arasındadır. 

Ortaya koyduğu eserleriyle büyük bir üne sahip Ali Kuşçu, astronominin önde gelen bilginle-
rinden olarak kabul edilir.

Özellikle bu iki alanda çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve öğretim çalışmaların-
da bulunmuştur.

*Fatih Külliyesi’nde bir Güneş saati yapan Ali Kuşçu, İstanbul’un enlem ve boylam derecesini 
belirlemiştir.

*Ay’ın ilk haritasını çıkaran Kuşçu’nun adı bugün Ay’ın bir bölgesine verilmiştir.

* Ali Kuşçu’nun astronomi ile ilgili en büyük eserlerinden biri Risale-i fil Heye (Astronomi Ri-
salesi)’dir. Matematik ve astronomi alanında büyük bir çığır açan bu eserde gök cisimlerinin 
Dünyamızdan uzaklıklarına kadar tüm bilimsel detaylar bulunmaktadır. 

Farsça yazılmış daha sonra Arapçaya çevrilmiş, Batı ilminin Türkiye’ye girmesinden sonra bile 
astronomi alanında tercih edilen bir kitap olmuştur.

* Eserlerinde, gök cisimlerinin yere olan uzaklığına yer 
vermiş; ayrıca Dünya haritasını da kitabının sonuna ek-
lemiştir.

Bilim kahramanları



CAHİT ARF
Hemen hemen her gün elinizde olan 10 liralık banknotların ön yüzünde Mustafa Kemal Ata-
türk’ün resmi bulunurken, arka yüzünde ülkemizde yetişmiş en iyi matematikçilerden biri olan 
Cahit Arf’ın resmi bulunur. O, Arf değişmezi, Arf halkaları ve Arf kapanışları gibi kendi adıyla 
bilinen matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandıran bir dehadır.

Cahit Arf, 1910 yılında Selanik’te doğmuştur. Balkan Savaşları’nın başlamasıyla ailesi İstan-
bul’a göç etmiştir. Bir süre yer değiştirdikten sonra ilkokul 5. sınıftayken İzmir’e yerleşmiştir. 
Burada tanıştığı bir öğretmen sayesinde matematikle ilgilenmeye başlamıştır. Lise yılların-
da arkadaşlarının çözemediği soruları çözen Arf’ın yeteneği ailesi tarafından fark edilerek 
Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne okumaya gönderilmiştir. 3 yıllık olan liseyi 2 yılda bitirerek ül-
kesine dönmüştür.

Yükseköğrenimi için Avrupa’ya gönderilecek adaylar listesine alınan Cahit Arf, sınavı kaza-
narak birçok bilim insanını yetiştiren Fransa’daki École Normale Supérieure’e kaydolmuştur. 

1937 yılında doktorasını yapmak üzere Göttingen Üniversitesi Matematik Bölümü’ne giden Ca-
hit Arf’ın bu üniversitede yaptığı doktora çalışması onun dünya çapında tanınmasına yol aç-
mıştır. Matematikçilerin çok zor dediği doktora konusunu tek başına çalışmış ve tamamlamış-
tır. Burada bulduğu sonuçların bir bölümü bugün dünya matematik literatüründe Hasse-Arf 
Teoremi olarak geçmektedir.

1963’te kurulan TÜBİTAK’ın kuruluş ve gelişmesinde bü-
yük emeği olan Cahit Arf, yıllarca bu kurumun Bilim Kurulu 
Başkanlığı’nda da bulunmuştur. Matematiğe yapmış oldu-
ğu katkılardan dolayı 1974’te de TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne 
layık görülmüştür. 1983-1989 yılları arasında Türk Mate-
matik Derneği başkanlığını yapmıştır.

Cahit Arf, 1997 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle İstan-
bul’da vefat etmiştir.

Bilim kahramanları



EL CEZERİ
‘’MÜHENDİSLİĞİN BABASI’’

1136 yılında Cizre’nin Tor mahallesinde doğan Cezeri’nin asıl ismi Ebul İzz İsmail er Rezzaz’dır.
Cizre’de doğduğu için Cezeri ismiyle bilinmektedir.Cezeri, Artuk Beyliği’nin medreselerinde 
yetişmiş ünlü bir fizikçi, mekanikçi olan bilim insanıdır. Fizik sahasında Geometri disiplininden 
yararlanarak mekanik icatlar yapmıştır. Basit makineler geliştirerek icatlarını geliştirmiş ve 
değişik çark ve dişliler kullanmıştır.

Mühendislik ile mekaniği birleştiren, mühendislikte mekanik araçların kullanılmasını öngören 
ve bu araçların geliştirilmesi için çalışmalar yapan biridir. Mühendislikte mekanik araç kulla-
nımına dair saatlerden, kap kacak aletlerinden, su pompalarından, değişik türde birçok me-
kanik aletten bahsetmiştir. Hatta oluşturduğu araçları kağıtlar üzerinde tasarlayıp öyle de-
nemiştir.

Cezeri, mekanik ve robotik alanda çalışmalar yapan bir Müslüman bilim insanıdır.
M. Ö. 300 yıllarında buharın gücüyle çalışan serçe olduğu iddia edilse de Cezeri bu alanda 
ilktir. Yazdığı eserlerin orijinalleri günümüze kadar ulaşmamıştır. Fakat eserlerinin kopyaları 
Avrupa müzelerinde ve Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir.

Cezeri, bir de otomatik bir hizmetçi robot geliştirmiştir. 
Su ve meyve hizmeti veren bu robot dokuma tezgahla-
rından sonra icat edilmiştir. 

Cezeri’nin Diyarbakır Ulu cami’de Güneş Saati de bulun-
maktadır.

1206 yılında vefat etmiştir.

Bilim kahramanları



ASUMAN ÖZDAĞLAR

Bilim kahramanları

Oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Asuman Özdağ-
lar, ABD’nin prestijli eğitim kuruluşlarından Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) 
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başkanlığı’na getirildi.

Asuman Özdağlar 1974 yılında doğdu. Özdağlar, ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü mezunu. Ay-
rıca ODTÜ’den mezun olan Özdağlar yüksek lisans ve doktorasını da MIT’de yapmış. Özdağlar 
Geçtiğimiz günlerde ise bölüm başkanlığına seçilerek önemli bir göreve atanmış oldu. Bulun-
duğu görevin geçici başkanı olan Chandraksan tarafından yapılan açıklamada ise ” Profesör 
Ozdaglar ilham verici bir araştırmacı. Optimizasyon teorisi ve algoritmaları, oyun teorisi ve 
ağlar alanında gerçek bir lider olarak ortaya çıkan, Eğitimci olarak vizyonu ve özverisi eşit 
derecede etkileyici biri. Hem öğrencilerinin yorulmaz savunucusu ve hem antrenör hem de 
EECS’deki eğitim yeniliğin güçlü bir savunucusu” dedi.

Asuman Özdağlar’ın bu önemli göreve atanması Türk bilim insanları açısından oldukça önemli 
bir olay. Bu gibi pozisyonlara daha çok bilim insanımızın atanmasını ve donanımlı kişilerin ye-
tiştirilmesini umut ediyoruz

Umarız Asuman Özdağlar bu görevini başarılı bir şekilde 
yürüterek Türkiye’nin önemli temsilcilerinden biri olur. 
Gençlerimize iyi eğitimler vererek, onları önemli pozis-
yonlarda çalışmaları için teşvik etmeliyiz. Ayrıca bilim in-
sanlarımızı kendi ülkemizde önemli pozisyonlarda değer-
lendirerek, onlardan faydalanmalıyız.

Özdağlar, Temmuz 2017’den bu yana ise MIT Elektrik-E-
lektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri geçici bölüm 
başkanlığını yapıyordu. Prof.Asuman Özdağlar, 1 Ocak 
2018’den itibaren Elektrik Elektronik ve Bilgisayar bilim-
leri bölümü başkanlığına atandı



METE ATATÜRE
ÖLÇÜLEMEZ DENİLENİ ÖLÇEN TÜRK
1975 yılında doğdu. Siyasetçi bir baba ve ressam bir annenin çocuğu olan Atatüre,babasının 
mesleği nedeniyle ilkokulu dört farklı okulda okudu. Bilim ve sanat odaklı sohbetler içinde bü-
yüyen Atatüre, ortaokula geçtiğinde ailesi ile birlikte Amerika’ya taşındı. Yeni ortamına ayak 
uydurması çok uzun zaman almayan Atatüre’nin, notları iyiydi fakat derslere nedense pek 
ısınamıyordu.
Özellikle de fizik derslerine. Bu durumun farkında olan fizik hocası ona bir teklifte bulundu. 
Ona bir fizik kitabı verecek ve bir hafta sonra öğrencisini bu kitaptaki konulardan sınava 
sokacaktı. Ödül büyüktü: Eğer bu sınavı geçerse, sene boyunca bir daha fizik derslerine de 
sınavlarına da girmeyecekti Mete.
Mete teklifi kabul etti ve kitabı baştan itibaren çalışmaya başladı. Fakat kitabın sayfalarını 
karıştırınca gördü ki, kitaplar yalnızca fizik problemlerini içermiyordu. II. Dünya Savaşı’nda 
ilk nükleer silahların üretildiği Manhattan Projesi ve bu projenin başkanı, “atom bombasının 
babası” olarak anılan Julius Robert Oppenheimer’ın hayat hikayesi de vardı aralarında. Mete 
okudukça bakış açısının genişlediğini ve yeni yeni vizyonlar kazandığını gördü.

Bu arada, Mete sınavı geçemedi fakat önünde yepyeni bir dünya açıldı. Lise eğitimi için tekrar 
Türkiye’ye dönen Atatüre’nin zihninde tek bir fikir vardı: Fizikçi olmak. Amacına gidenyolda 
tercihini Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nden yana kullandı Mete Atatüre. Fizik dünyasının 
harikalar diyarı olarak bilinen kuantuma merak saldı. Üniversite eğitimini başarıyla bitirdi ve 
tekrar Amerika’ya döndü. 

Yıllardan beri kuantum fiziği üzerine çalışmalarını sürdüren 
Doç. Dr. Mete Atatüre, ölçülmesi imkânsız olarak kabul edilen 
‘ışık seviyesinin gürültü ölçümü’nü başarıyla yaparak tarihi 
bir başarı gerçekleştirdi. Bu başarı, dünyanın ileri gelen bilim 
dergilerinde duyuruldu. Işığı ‘sıkıştırma’ denen yöntemle ölçü-
mü uygulayan Atatüre, bunu yaparken atomdan 100 kat daha 
güçlü bir süper atom elde etti.

Doç Dr. Mete Atatüre, çalışmalarındaki amacı ve hedefleri ko-
nusundaki bir soruya şöyle cevap vermiştir.
“Doğayı ya da ışığın doğasını daha iyi anlamak.’’

Bilim kahramanları



NAŞİDE GÖZDE DURMUŞ
Ufak bir kan örneği sayesinde vücudunuzda kanserli hücre olup olmadığı tespit edilebilece-
ğiniz bir cihaz geliştirdi.

1985 yılında İzmir’de dünyaya gelen Naşide Gözde Durmuş, henüz lise yıllarındayken Genom 
Projesi sayesinde genetiğe ilgi duymaya başlamış. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Moleküler biyoloji bölümünde üniversite hayatına başladı. Mezun olduktan sonra ka-
zandığı Fulbright bursuyla yüksek öğrenim için Amerika’ya gitti.

2014 yılından sonra Stanford Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak işe başladı. 2015 yı-
lında MIT Technology Review dergisinin “35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi”nde tıp ve biyoloji alan-
larında çığır açan 35 liderlerden biri olarak seçildi.

Naşide Gözde Durmuş genç yaşına rağmen daha şimdiden bilimin dehaları arasında gösteri-
liyor. Medyada kendisini öne çıkaran çalışması ise Naşide Gözde Durmuş’un bulduğu kanser 
testi oldu. Özellikle akciğer ve meme kanseriyle ilgili çalışmalarından dolayı şimdiden adı nobel 
ödülleriyle anılmaya başlandı. Naşide Gözde Durmuş’un çalışmaları, kanser ve antibiyotik di-
renci gibi sorunların erken teşhisine yoğunlaşmış durumda. Üstelik bu teşhislerde de maliyeti 
oldukça düşürecek bir buluşa imza attı.

Şeker ölçüm cihazına benzetilen bu cihaza verilen ufak bir 
kan örneği sayesinde vücudunuzda kanserli hücre olup ol-
madığı tespit edilebiliyor. Durmuş yakın bir zamanda 1 dolarlık 
bir cihazla herkesin kendi evinde kendi kendine kanser tes-
ti yapabileceğini söylüyor. İcat edilen bu mikroçip teknolojisi 
sayesinde kanserde erken teşhis mümkün olacak ve belki de 
kanser artık korkulan bir hastalık olmaktan bile çıkacak.

Bilim kahramanları



BURCU ÖZSOY

Bilim kahramanları

Türk bilim kadını Doç. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika’da ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran araş-
tırma ekibinin liderliğini üstlenerek yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’nin ve kadınların göğsünü 
kabartıyor.

“Buzulların kaşifi” olarak liderliğini üstlendiği 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Ekibi’nde, 4’ü 
kadın toplam 27 katılımcı bulunduğuna dikkati çeken Özsoy, ikinci sefer haricinde 6 Türk bilim 
kadınının da Şili, Polonya ve Çek Cumhuriyeti üslerindeki çalışmalara dahil olduklarını ve böy-
lece toplamda 10 bilim kadınının kıtada araştırma yapacağını bildirdi.

Özsoy, Antarktik araştırmalarında uzun yıllar “Kadın çalışamaz” denildiğine ve bu yönde po-
litika güdüldüğüne işaret ederek, “Kutup araştırmalarına büyük bütçelerle dahil olan ABD, 
Almanya ve İngiltere gibi kadın yöneticileri olan ülkelerle eş seviyede olmak ben ve ülkem için 
büyük gurur. Amacımız, kutup bölgeleri için sabitlenmiş tüm kurallar çerçevesinde uyumlu 
davranarak, Türkiye’nin de özgün bilim yapabileceğini ve kabiliyetlerini göstermek, genç bilim 
insanları ve özellikle kadın araştırmacılar yetiştirmek, dünya bilim literatürüne katkıda bu-
lunmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere tavsiye olarak: “Onlara bol bol okumalarını, kendile-
rine güvenmelerini, girişken olmalarını, hata yapmaktan kork-
mamalarını öneririm. Yabancı dillerini geliştirsinler, akademik 
yayınları mutlaka okusunlar, dünya tarihine hakim olsunlar. 
Okudukça ve öğrendikçe, diğer milletlerle konuları istişare 
edebilirler, hatta gerekli durumlarda fikirlerini temeli güçlü 
kaynaklara dayanarak savunabilirler. Kendine güvenen, bil-
gili gençlere ihtiyacımız var.”

Antartika’da 2019-2022 döneminde hizmet verecek olan  Türk bilimsel araştırma kampının ku-
rulumunda görevli ekibin lideri; Burcu Özsoy
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gitmeleri gerekmekteydi. Kardeşi Bronya ile para biriktirdiler. 1885 senesinde Bronya, Sor-
bonne’da tıp eğitimi görmeye başladı. Mezuniyetinin ardından Bronya, Marie’ye matematik 
ve fizik eğitimi alması için yardım etti.

1896 yılında öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra 1897 yılında daha önce Henri Becque-
rel’in duyurduğu, uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak adlandırıla-
cak olan ışın üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başladı. 1898 yılının Temmuz ayında 
Curie, yeni radyoaktif bir element olan ve uranyumun radyoaktif bozunmasından ortaya 
çıkan polonyumu bulduğunu duyurdu.

1904 yılında doktorasını verdi ve Fransa’da gelişmiş bilim alanında doktora unvanı alan 
ilk kadın oldu.

Aynı yıl radyoaktivite konusundaki araştırmalarından ötürü, kocası ve Becquerel ile pay-
laştığı Nobel Fizik Ödülü’nü alarak, tarihte Nobel Ödülü alan ilk kadın oldu. 

1911 yılında radyum ve polonyumun keşfi ve araştırılmasındaki rolünden dolayı Nobel Kim-
ya Ödülü’ne layık görülen Curie, tarihte iki Nobel Ödülüne sahip ilk kişi oldu. Halen 2 Nobel 
Ödülüne sahip tek kadındır.

Curie 1934 yılında Fransa’da kan kanserinden hayatını kaybetti 
ve bu hastalığı da aşırı radyasyona maruz kalmasına bağlandı. 
Ölümünden sonra kendisine “Bilim İçin Ölen Kadın” denildi.

Marie’nin radyokaktivite çalışmalarından dolayı, radyokativite 
birimine “curie” denilmektedir

Marie Curie, 7 Kasım 1867’de Polonya’da 
dünyaya geldi. Curie kardeşleriyle birlik-
te annesinin müdürlük yaptığı yurtta ka-
lıyordu. Ülkesindeki mevcut eğitim sistemi 
yüzünden kadınların üniversiteye gitmesi 
ve teknik eğitim almaları için yurt dışına
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da başladı; fakat başladıktan yaklaşık 4 ay sonra algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzak-
laştırıldı. 

Bu arada evlerinin kilerinde bir kimya laboratuvarı kurdu. Özellikle kimya deneylerine ve Volta 
kaplarından elektrik akımı elde etmeye yönelik araştırmalara ilgi duydu. Bir süre sonra kendi ba-
şına bir telgraf aleti yaptı ve Mors alfabesini öğrendi. O günlerde geçirdiği ağır bir hastalık sonu-
cu kulakları zor işitmeye başladı.

12 yaşındayken bir trende dergi ve meyve satıyor, bir yandan da trenin yük vagonunu 
yerleştirdiği küçük bir baskı makinesi ile haftalık bir gazete basıyordu. Ama bir gün
 içinde kimyasal madde bulunan şeylerden biri kırılıp vagonda yangın çıkınca Edison 
hem trendeki işinden oldu hem de ömür boyu ağır işitmesine yol açacak biçimde yara-
landı.

1879’da Edison bir elektrik ampulü icat etti. Kömürleştirilmiş iplikten Flamanlarla de-
neyler yaptıktan sonra karbonlaştırılmış kâğıt flamanda karar kıldı. 1880’de evde güven-
le kullanılabilecek ampuller üreterek tanesini 2,5 dolara satmaya başladı.

Tesla, Edison’a çalışmalarından ve alternatif akım planından 
bahseder. Edison alternatif akımla fazla ilgilenmez ve Tesla’ya 
bir görev verir.Tesla, Edison tarafından kendisine verilen göre-
vi her ne kadar sevmemiş olsa da Edison’un kendisine 50.000 
dolar vereceğini öğrenince görevi birkaç ay içinde tamamlar. 
Doğru akım santralindeki sorunları çözmüştür. Fakat Edison 
bir ücret ödemez. Tesla derhal istifa eder.

Thomas Edison, 18 Ekim 1931 tarihinde New Jersey’deki evinde 
diyabet komplikasyonları nedeniyle öldü.

Thomas Alva Edison, 11 Şubat 1847’ de Ohio’da 
doğdu. Yedi kardeşin en küçüğüdür. Kendisi-
nin Hollandalı olduğu düşünülmektedir.Yedi 
yaşındayken ailesiyle birlikte Michigan’daki 
Port Huron’a yerleşti ve ilk öğrenimine bura-
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Nikola Tesla, Sırbistan’ın Similjan kasabasında 10 Temmuz 1856 tarihinde doğdu. Babası papaz, an-
nesi ise ev aletleri ile ilgilenen, ev aletleri mucidi olarak tanınan bir kadındı. Tesla hiç evlenmedi. Ko-
lay öfkelenen bir yapıya sahipti.

Tesla annesinin desteği ile fizik ve matematik alanında bilgisini ilerletti. Avusturya Prag Politek-
nik Üniversitesi’nin Graz’daki okulunda okudu. Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrendi. 
Elektrik üzerine olan bilgisini arttırdı. Kişisel takıntıları ve asosyalliği nedeniyle üçüncü sınıfın ilk dö-
neminde okulu bıraktı. Kimi çevreler okulu bitirdiğini söylese de Tesla üniversiteden mezun olamadı. 
Bu dönemde ailesiyle ilişkisini kesti.

Babasının isteği ile Prag’ta Charles Ferdinand Üniversitesi’ne başladı. Babasının ölümü üzerine oku-
lu bırakan Tesla, Paris’te bir telefon şirketinde çalışmaya başladı. Burada doğru akım motorları ve 
dinamolar konusunda önemli tecrübeler edindi.

Nikola Tesla, dünya bilim tarihini etkileyen ve değiştiren deneylere ve icatlara imza attı. En önem-
li buluşu elektriğin kablosuz olarak taşınabileceğinin deneysel olarak Londra fuarını aydınlatarak 
ispatlamasıdır. Bugün bilinen tüm iletişim sistemlerinin, uzay teknolojilerinin ve kablosuz iletişimin 
temelini attı. Tesla’ya göre doğru akımı kullanmak sistem olarak yanlıştı. Alternatif akımı kullanarak 
jeneratör ve motordaki komütatörü ortadan kaldırmak gerektiğini düşündü. Ancak alternatif akım 
ile çalışacak bir motor bulunamadığından işi kolay olmadı. Enerjinin ekonomik iletimi için yükseltici ve 
alçaltıcı, transformatörler ve motordan mekanik güç elde etmek için alternatif akım motorları onun 
tarafından bulundu.

Nikola Tesla, uzaktan kumanda sistemini bir araca uygulayan ilk kişidir. 1 
metrelik bir tekneyi uzaktan kumanda ile yüzdürdü. Uzaya ses dalgaları 
gönderen ilk kişi oldu. Kozmik radyo dalgalarını bularak 1917 de cisimlerin 
üzerine bu dalgaları gönderip bir floresan ekran üzerinde topladı.

Sıradışı bir karaktere sahipti. Para yönetiminde hiçbir zaman başarılı ola-
madı. Hayatının son yıllarını borçlarından kaçmak için sürekli otel değişti-
rerek geçirdi.

Tesla, koroner damarların kan pıhtılaşması ile tıkanması sonucu hayatını 
kaybetti.
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Ortaya koyduğu eserleriyle büyük bir üne sahip Ali Kuşçu, astronominin önde gelen bilgin-
lerinden olarak kabul edilir.

Özellikle bu iki alanda çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve öğretim çalışmala-
rında bulunmuştur.

*Fatih Külliyesi’nde bir Güneş saati yapan Ali Kuşçu, İstanbul’un enlem ve boylam derece-
sini belirlemiştir.

*Ay’ın ilk haritasını çıkaran Kuşçu’nun adı bugün Ay’ın bir bölgesine verilmiştir.

* Ali Kuşçu’nun astronomi ile ilgili en büyük eserlerinden biri Risale-i fil Heye (Astro-
nomi Risalesi)’dir. Matematik ve astronomi alanında büyük bir çığır açan bu eserde
gök cisimlerinin Dünyamızdan uzaklıklarına kadar tüm bilimsel detaylar bulunmaktadır.

Farsça yazılmış daha sonra Arapçaya çevrilmiş, Batı ilminin Türkiye’ye girmesinden 
sonra bile astronomi alanında tercih edilen bir kitap olmuştur.

* Eserlerinde, gök cisimlerinin yere olan uzaklığına yer vermiş;
ayrıca Dünya haritasını da kitabının sonuna eklemiştir.

Türk-İslam Dünyası astronomi ve matema-
tik alimleri arasındadır. 
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* Evreni açıklama adına önemli çalışmaları bulunan bilim adamı henüz 21 yaşında tedavisi ol-
mayan ALS hastalığına yakalanmış ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştur.

* Zaman içinde sesini de yitiren bilim adamı özel dizayn edilmiş tekerlekli sandalyesinde ya-
zıları sese dönüştüren mekanizma aracılığıyla insanlarla iletişim kurmaktadır.

* Kara delikler, kuantum fiziği ve evrenin oluşumu üzerine geliştirdiği teorilerle bilim dün-
yasında büyük bir ün kazandı.

* Yazdığı “Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Kara Deliklere” ve “Ceviz Kabuğun-
daki Evren” kitaplarıyla büyük bir başarı yakalayan Hawking geniş halk kitleleri tarafın-
dan da tanınır oldu.

* En önemli teorisi, kara deliklerin Hawking radyasyonu yayması iddiası oldu. Önceleri fizik-
çiler hiçbir şeyin karadelikten kaçamayacağını inanıyordu. 1974’te Stephen Hawking kara
deliklerin radyasyon yaydığını ve enerjilerini tüketip buharlaşıncaya kadar devam edebile-
ceğini gösterdi.

* Son yıllarda insan ırkının geleceği hakkında olumsuz öngö-
rülerde bulunan Hawking, insanlığın bir an önce uzayda ya-
şayabilmesinin yollarının bulunması gerektiğini ileri sürerek
aksi takdirde dünya üzerinde yaşamamızın uzun sürelerle
mümkün olmayacağını belirtmiştir.

8 Ocak 1942 tarihinde doğmuş İngiliz fizik-
çi ve kozmologtur. 14 Mart 2018 tarihinde 
hayatını kaybetmiştir.
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Teleskopu astronomik amaçla kullanan ilk bilim insanı olan Galileo, kendi ürettiği teleskopla 
önemli gözlemler yaptı.

* Ay yüzeyi, yıldız kümeleri ve Samanyolu üzerine ilk tespitlerini yayınladığı ve Jupiter‘in dört
uydusunun varlığından bahsettiği kitabı büyük yankı uyandırdı.

* Güneş’i de gözlemleyen ve güneş üzerinde bulunan gölgelerin leke olduğunu kanıtlayan
Galileo, bunların ne Merkür‘ün güneşin önünden geçerken oluşan gölgesi ne de güneş ve
dünya arasında bulunan küçük gökcisimlerine ait olmadığını ortaya koydu.

* Venüs gezegeninin evreleri ve Satürn’ün şekli hakkında bilgi verdi. 1611 yılında Roma‘
ya giderek burada bulunan bilim akademisine üye oldu. Bu dönemde Floransa’ya dönüşü-
ne sebep olan kitabını ve güneş lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı.

* 1616‘da Papa V. Paul tarafından kitaplarını tetkik amacıyla kurulan komisyon, Galileo’nun ki-
taplarını yasaklamadıysa da, dünyanın döndüğü iddiasından vazgeçmesini istedi.

* Yetmiş yaşında hapsedilen ve 1636‘da gözleri kör olan Ga-
lilei Galileo, 8 Ocak 1642 tarihinde Arcetri‘de öldü.

1608‘de Hollanda‘da teleskobun icat edil-
diğini öğrenmesinin ardından kendisi daha 
gelişmiş bir teleskop üretti ve bunu astro-
nomi gözlemlerinde kullandı.
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