
 

ATOM KAVRAMININ TARİHSEL SÜRECİ 

 İlk teoriler MÖ 400’lerde Demoktritus maddenin yapısı hakkında düşünceler 

geliştirdi. Maddenin ‘atomos’ bölünemeyen kısmı olduğunu düşündü. 

 Demoktritus bütün maddelerin farklı olma sebebinin atomlarının sayı ve diziliş 

bakımından farklı olmasından kaynaklandığı düşüncesine sahipti. 

 Aristo’ya göre maddeler su, hava, toprak ve ateş bileşimiydi. 

 Dalton ilk bilimsel atom teorisine göre atomu küçük, sert ve dayanıklı küre 

olarak düşündü. Ona göre iki ve ya daha fazla sayıda elementin basit oranda 

birleşmesi sonucu oluşur. Ayrıca kimyasal tepkimelerde bağlı kütleyi 

bulmuştur. 

 Thomson 1897 de katot ışınları ile değişik gazlarda çalışarak atomun elektrikli 

yapısını ve ( 𝑒 𝑚⁄ ) oranını buldu. Üzümlü kek modelini ortaya attı. 

 Rutherford 1910 da α parçacıkları saçılma deneyini yaptılar. Ona göre atomun 

merkezinde proton adını verdiği pozitif yükler toplanmıştır. Atomun büyük 

kısmı boşluktur. Elektronlar bu boşluklarda dağınık bulunur. 

!!! Öncesinde 1874’de Stoney (-) yüklü taneciklere elektron adını vermişti. 

!!! Thomson ve Bohr’un öğrencisi olan Bhor’a göre elektronlar ışıma 

yapmadan kararlı bir şekilde belirli enerji düzeylerinde çembersel yörüngelerde 

dolanır. 

Burada açılsal momentum 

 

 

 

Elektronlar daha yüksek enerjili bir yörüngeye ancak dışarıdan enerji olarak çıkabilir. 

Dış yörüngeden iç yörüngeye kendisi atlayabilir. Buradaki enerji farkını foton olarak 

salar.  

Temel haldeki atomdan enerji koparmak için gerekli en düşük enerjiye “iyonlaşma 

enerjisi” denir. 

Daha yüksek enerji düzeyine geçmek için dışarıdan enerji almaya “absorbiyon” denir. 
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n= Yörünge numarası (n=1,2,3,….) 

h= Planck sabiti (ℎ = 6,62. 10−34𝑗. 𝑠) 

L= Açısal momentum 



 

Daha düşük enerji düzeyine geçerse foton haline ışık enerjisi yaymasına “emisyon” 

denir. 

𝐸𝑠𝑜𝑛 − 𝐸𝑖𝑙𝑘 = ℎ𝑓 =
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Schrödinger denklemine göre belirsizlik 
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Chadwick 1932 yılında yüksüz, protonla yaklaşık aynı kütledeki parçacığı nötron 

olarak belirledi. 

Atomun Uyarılma Yolları:  

1914’te Hertz cıva buharı bulunan ortama elektronlar gönderdi. Nobel olan Hertz, 

Bohr modelini deneysel olarak doğruladı. 

Lyman ( n=1 e düşer ) 

Mor ötesi ışıktır. 

Balmer ( n=2 ye düşer ) 

Görünür ışıktır. 

Poschen ( n=3 e düşer ) 

Kızıl ötesi ışıktır. 

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu: 

 Bilinen hiçbir fiziksel tanıma uymayan ve tamamen görünmez olan maddeye 

“karanlık madde” denir. Evrenin yaklaşık %90’nını oluşturmaktadır. 

 Günümüzde kabul edilen genişleyen evren kuramıdır. Slipher bulutsuların 

hızlarını ölçmede Doppler etkisini kullanan ilk bilim insanıdır. 

 1912 de yani yine aynı yıllarda Einstein evrenin hareketli olduğunu belirtti. 

 1927 de Lemaitre evrenin genişlediğine kanıt olarak gök adalarının tayf 

çizgilerinin kırmızıya kayma oranının uzaklıkla doğru orantılı olduğunu 

düşündü. 

 1929 da Hubble buna bağlı yasasını ortaya koydu. 

Atomun konumuyla, momentumu aynı anda 

tam ölçülemez. 

 



 

V=H.d 

V= Galaksinin uzaklaşma hızı 

H= Hubble sabiti 

D= Uzaklık 

 Patlamadan arta kalan radyasyonu araştırmak için 1989 da NASA COBE 
uydusunu gönderdi. 

 Evren 15-20 milyar yıl önce sonsuz yoğunluktan ortaya çıktı. Patlama 
sırasında tüm madde kuark çorbası halindeydi. Sonrasında kuarklar çekirdek 
kuvvetiyle birleşerek parçacıkları oluşturdu. Leptonlar ise ayrı kalarak 
günümüze geldi. 

!!! Bu teorilere göre Big Bang ile madde ve zaman kavramının ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. 

Atom Altı Parçacıklar: 

1930’lar da atomun elektron, proton ve nötrondan oluştuğu biliniyordu. Yine o yıllarda 
foton, pozitron ve nötrinonun varlığı öngörülüyordu. 

Madde Parçacıkları: 

Leptonlar: Çekirdek kuvvetleri ile etkileşmezler. Küçük ve hafiftirler. Hepsinin spini 

1/2‘dir. Tau leptonunun kütlesi protonun iki katıdır. Her bir parçacığın anti parçacığı 

bulunur. 

İsmi Yükü 

𝑉𝑒 elektron nötrino 0 

𝑒− elektron -1 

𝑉𝜇 Müon nötrino 0 

𝜇− müon -1 

𝑉𝜏 tau nötrino 0 

𝜏− tau -1 

 

 

!!! 1965 de Penzias ve Wilson duyarlı bir mikro 

dalga alıcısı denerken uydu haberleşme deneyine 

ıslık sesine karıştığını fark ettiler. İncelemeler 

sonucu bunun Büyük patlamadan arta kalan 

mikrodalga fon ışıması olduğunu buldular. 1978 

yılında Nobel aldılar. 



 

Hadronlar: Kuarkların birleşmesiyle oluşur. Hadronlardaki kuarkların toplamı her 

zaman tam sayıdır. 

 BARYONLAR 

Üç kuarkın birleşimi ile oluşurlar. 

Kütleleri protonun kütlesine eşit ve daha büyüktür. 

Tüm baryonlar son üründe proton olacak şekilde bozunur. 

 MEZONLAR 

Bir kuark ve anti-kuarkın birleşimidir. 

Sıfır veya tam sayı spinli parçacıklardır. 

Kararsız yapıdadırlar, çabuk bozulurlar. 

Kütleleri genellikle proton ve elektron arasındadır. 

En hafifi pionlardır. 

BARYONLAR MEZONLAR 

p proton 𝜋 pion 

n nötron K kaon 

λ0 lambda η eta 

Σ sigma   

 ksi   

Ω omega   

Ara Etkileşim ( Alan ) Parçacıklar: 

FERMİYONLAR BOZONLAR 

spin 

Leptonlar 1/2 1 Taşıyıcılar 

Boryonlar ½,3/2,…. 0,1,2,….. Mezonlar 

 

 



 

!!! Fotonlar elektromanyetik kuvvet aracılığıyla etkileşime girer. 

Elektriksel olarak yüksüzdür. 

Kütle değerleri yoktur. 

Işık hızıyla hareket ederler. 

 

Higgs parçacığı atom altı parçacıklarla etkileşip kütle kazandırdığını düşündüğümüz 

parçacıktır. 

Anti parçacıklar kararsızdır. Nötronun hem kendi hem anti parçacığı kararsızdır.  

Radyoaktivite: 

 Becquerel 1896 da uranyum tuzu kristallerinin görünmeyen radyasyon 

yaydığını tesadüfen buldu. Yayılan radyasyonun karanlık ortamda fotoğraf 

plağını etkilediğini gözledi. 

 Marie Curie radyum ve uranyum ile çalışmalar yaptı. Böylece 1911 yılında 

Nobel aldı. 

 Rutherford ise alfa parçacıkları saçılma deneyinde ve birçok deneyde radyo 

aktifliğin kararsız çekirdek bozunması sonucu oluştuğunu gösterdi. 

 Kararlı çekirdeklerde nötron / proton oranı yaklaşık 1’dir. 

 Atom numarası 20 den büyük olan elementler için bu oran artar. 

 Atom numarası 83’ten büyük olan elementler ise kararsızdır. Ayrıca bu 

elementlerin bütün izotoplarıda kararsızdır. 

 Çift sayıda proton ve nötron taşıyan çekirdekler daha kararlıdır. 

 



 

Beta Bozunması 𝑛0
1 → 𝑝1

1 + 𝑒−1
0  

Pozitron Yayımı 𝑝1
1 → 𝑛0

1 + 𝑒+1
0  

 Gama ışıması yapan çekirdeklerin kütle ve atom numarası değişmez. 

Çekirdek enerjisinin bir kısmı foton olarak yayar. 

 Alfa ışıması yapan atomun kütle numarası 4, atom numarası 2 azalır. 

𝑈92
235 → 𝑇ℎ +90

231 𝛼2
4  

 Nötron yakalamada bir elementin çekirdeği, bir nötronla birleştiğinde o 

elementin daha ağır izotopunu meydana getirir. Çekirdekte var olan enerji 

gama ışıması yaptırır. 

𝑆16
34 + 𝑛 →0

1 𝑆 +16
35 𝛾 

Fisyon: Nötron bombardımanıyla karasız hale gelen büyük kütleli çekirdekleri 

parçalanarak, küçük çekirdeklere dönüşür. 

𝑈92
235 + 𝑛 →0

1 𝐾𝑟 +36
94 𝐵𝑎56

139 + 3 𝑛0
1 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 

Füzyon: İki hafif çekirdeğin birleşerek daha büyük kütleli daha kararlı 

çekirdeğe dönüşmesidir. 

𝐻1
2 + 𝐻 →1

3 𝐻 +2
4 𝑛0

1  


