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John Dalton 
 

John Dalton (Eaglesfield, Cumbria, 6 Eylül 1766 – Manchester, 27 
Temmuz 1844) İngiliz kimyager ve fizikçi, Cumberland 
Cockermouth yakınlarındaki Eaglesfield'de doğdu. En çok atom 
teorisi'ni savunması, kendi adı verilen atom modeli ve onuruna 
bazen Daltonizm de denen renk körlüğü hakkında yaptığı 
araştırmalarla tanınır. 
19. yüzyılın başlarında atom konusunda ilk bilimsel yaklaşımı 
yapan atomcudur. Ona göre atomlar içleri dolu ve parçalanamayan 
berk kürelere benzemektedir. John Dalton, maddeleri çok küçük 
yapı taşlarının topluluğu halinde bulunduğu fikrini ileri sürdü 
Dalton un atom teorisi olarak ortaya konulan temel özellikler 
şunlardır : 
Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. 
Farklı cins atomlar farklı kütlelerdedir. 
Atom katı, sert, içi dolu küre şeklindedir. 
Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. 
Atomlar parçalanamazmış 
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J. J. Thomson 

Sir Joseph John Thomson (bilinen adıyla J. J. Thomson) 
 (d.18 Aralık 1856–ö.30 Ağustos 1940). İngiliz fizikçi.  
Elektronu, izotopları ve kütle spektrometresini keşfetmiştir. 
Joseph John Thomson İskoç bir aileden, 1856'da Cheetham 
Hill, Manchester'da dünyaya geldi. Owens Koleji'nde 
mühendislik okumaya başladıktan bir süre sonra Trinity Koleji, 
Cambridge'e geçti. 1880'de matematik derecelerini 
aldı. 1884'te Cavendish'te fizik profesörlüğü ünvanını aldı. 
Öğrencilerinden biri daha sonra koltuğuna oturacak 
olan Ernest  Rutherford'du. 1890'da Cambridge'de fizik 
alanında regius profesörü olan Sir George Edward Paget'nin 
kızı Rose Elisabeth Paget ile evlendi. Rose'dan, George Page 
Thomson adında bir oğlu ve Joan Page Thomson adında bir kızı 
oldu. Oğlu daha sonra elektronun dalga benzeri özelliklerini 
keşfederek Nobel Ödülü alarak ünlü bir fizikçi oldu. 

3 



Henry Becquerel 
 

Antoine Henri Becquerel, (d. 15 Aralık 1852 – ö. 25 
Ağustos 1908). Fransız fizikçi, radyoaktivitenin kaşiflerin
den. 1903 Nobel Fizik Ödülü sahibi.  
 
Radyoaktiviteyi bulmasının ardından, üç ayrı keşfe daha 
imza attı. 1899 ve 1900 yılları arası beta 
parçacıklarının elektrik alan ve manyetik alan içerisinde 
saptığını gözlemleyerek, beta parçacıklarının İngiliz 
fizikci J. J. Thomson'un yeni keşfettiği elektronlar ile aynı 
parçacık olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra yeni 
hazırlanmış uranyumun belli bir süre sonra kısmen yok 
olduğuna ve radyoaktiflik kazandığına dikkat çekti.  
 
Son olarak 1901 yılında cebinde taşıdığı radyumun 
vücudunda yanma yarattığını bildirerek sağlık fiziğine ve 
radyum kanser tedavisine katkıda bulunmuş oldu 
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Albert Einstein 
 

Albert Einstein  
(14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955), Yahudi asıllı Alman teorik 
fizikçi. 
Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya gelen Einstein, yaşamının 
ilk yıllarını Münih'te geçirdi. Lise eğitimini ve yüksek 
eğitimini İsviçre'de tamamladı fakat bir üniversitede iş bulmada 
yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiş olarak 
çalışmaya başladı. 1905 yılı Einstein için bir mucize yıl oldu ve o 
dönemde kuramları hemen benimsenmemiş olsa da ileride 
fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayınladı. 1914 
yılında Max Planck'ın kişisel ricası ile Almanya'ya geri döndü. 
1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları 
nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nazi Partisi'nin 
iktidara yükselişi nedeniyle 1933'te Almanya'yı terk etti 
ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Ömrünün geri 
kalanını geçirdiği Princeton'da hayatını kaybetmiştir. Einstein 
hayatı boyunca 300’den fazla bilimsel makale yayınlamıştır, 
ayrıca 150’den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. 
Başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü, “dahi” ile 
eşanlamlı kullanılmaya başlanmıştır. 
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Cabir bin Hayyan 
 

Ebu Musa Câbir bin Hayyan (Arapça: حيان بن جابر Cābir ibn Hayyān; ابو 

 Ebu Musa Câbir bin Hayyan, Latince: Geber ya da حيان جابربن موسی
Geberus; d. 721 ya da 722 Horasan - ö. 808 ya da 815 Kufa), Abbasi 
döneminde yaşamış ve İslam biliminin temelini atan Fars. Câbir bin 
Hayyan ilk pratik simya (alşimi) âlimdir. Orta Çağ Avrupası'nın Simya 
alanına büyük ölçüde etki etmiş ve Kimya'nın da esasını oluşturmuştur. 
Günümüz dünyasında atomla ilgili ilk çalışmaların ingiliz fizikçi John 
Dalton (1766-1844) tarafından yapıldığı, uranyumun çekirdeğinin 
parçalanabileceği fikrinin de Alman kimyacı  Otto  Hahn (1779-1868) 
tarafından ortaya atıldıgı fikri yaygındır. Halbuki onlardan 1000 yıl önce 
yaşamış ve dönemin en büyük ilim merkezlerinden Harran 
Üniversitesi'nde rektörlük yapmış olan Câbir bin Hayyân, maddelerin 
atomik yapısını gösteren tespitler yaparak, reaksiyonlarda belirli 
kütlelerin belirli kütlelerle reaksiyona girdiğini söylemiştir. Atom 
hakkında, ancak asırlar sonra anlaşılabilecek şu sözleri söylemiştir: 
Maddenin en küçük parçası olan "el-cüz'ü la yetecezza" (ATOM) da 
yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun 
parçalanamayacağı söylenemez. Atom parçalanabilir. Parçalanınca da 
öyle büyük bir güç oluşur ki bir anda Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. 
Bu, Allahü Teala'ın kudret nişanıdır." 
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Marie Curie 
 

Marie Curie (7 Kasım 1867 – 4 Temmuz 1934), 
doğum ismi Maria Skłodowska olan, Madam 
Curie olarak da bilinen, Polonya asıllı Fransız 
kimyacı. 
Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki kez 
Nobel Ödülü kazanmıştır. Uranyumla yaptığı 
deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. 
Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum 
elementini ayrıştırdı. 1903 Nobel Fizik ödülü, 
1911 Nobel Kimya ödülü sahibi ve radyoloji 
biliminin kurucusudur. Çalışmalarıyla bir çığır 
açan Curie, Nobel Ödülü'nü alan ilk kadın, bu 
ödülü iki kere alan ilk biliminsanı olmuştur. 
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Atom hakkında  

Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha 
zordur. - Albert Einstein 
 
Maddenin en küçük parçası olan "el-cüz'ü la yetecezza" (ATOM) da 
yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun 
parçalanamayacağı söylenemez. Atom parçalanabilir. Parçalanınca 
da öyle büyük bir güç oluşur ki bir anda Bağdat'ın altını üstüne 
getirebilir. – Cabir bin Hayyan 
 
 
 
 


