
ZAMANIN ÖTESİNDEKİ DEHA NIKOLA TESLA 

 

Nikola Tesla tüm zamanların en büyük mucitlerinden belki de en büyüğü olmasına 

rağmen bugün hala ismi birçok ismin gerisinde. 20. ve 21.yüzyıl teknolojilerinin babası olan 

Tesla yedi yüze yakın patentle dünyanın en fazla patente sahip bilim insanı olmasa da 

icatlarıyla sadece kendi yüzyılını değil gelecek yüzyıllarında şekillenmesini sağladı. Tüm 

hayatını insanlığa adayan hiç evlenmeyen en iyi dostları ünlü Amerikan yazar Mark Twain ve 

güvercinler olan bu eşsiz bilim insanına Einstein ve Edison’a verilen değer düşünüldüğünde 

geçmişte de günümüzde de ciddi bir biçimde haksızlık yapıldığı muhakkak. Bu yüzden 

Tesla’yı doğru anlamak ve anlatmak bilimin gelecek kuşaklara temiz ve tarafsız olarak 

aktarılmasında büyük önem taşıyor. 

Sırp asıllı olan Tesla için ailesi özellikle de annesi Tesla’nın başarılı bir bilim adamı 

olması yolunda oldukça önem taşımaktadır. Tesla annesini hayatında gördüğü en büyük mucit 

olarak tanımlar. Tesla’nın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri kendisinden yedi 

yaş büyük kardeşi Daniel’i henüz 12 yaşındayken kaybetmesidir. Bu olay Tesla’yı psikolojik 

yönden bir hayli etkilemiş, daha sonraları sosyal hayatta önemli bir sorunu olan çekingenliğini 

ve içedönüklüğünü artırmıştır. Tesla’nın küçük yaşlardan beri bir diğer önemli sorunuysa bu 

gün nedeni sıra dışı beyni olarak tahmin ettiğimiz yaşadığı ışık patlamalarıydı. Tesla bu 

durumu şöyle aktarıyor “Düşüncelerimin ve hareketlerimin önünü kesen gerçek nesnelerin 

görüntüsünü çarpıtan, genellikle ışık patlamalarıyla birlikte ortaya çıkan görüntülerin neden 

olduğu bir duygu bu. Bunlar daha önce hep şahit olduğum, gördüğüm sahnelerdi, kesinlikle 

hayal ürünü değildi. Bir sözcük duyduğumda bunun bana ifade ettiği nesne gözlerimin önünde 

bütün canlılığı ile ortaya çıkıyordu ve elimi uzattığımda ona dokunup dokunamayacağıma 

emin olamıyordum. Bu bende büyük bir huzursuzluk ve kaygı oluşturuyordu.” Tesla daha 

sonraki yaşantısında beyninin bu büyük enerjisini büyük ölçüde başka şeylere vermesini 

öğrendi.  



 

Belgrad’daki Tesla Müzesindeki Tesla’nın ölümünden sonra Amerika’dan getirilen 
laboratuar gereçleri 

Avrupa da elektrik mühendisliği eğitimi alan Tesla buranın kendisi için artık küçük 

gelmeye başladığını hissetmesiyle her şeyin başladığı ve bittiği yer olan New York’a geldi. 

İlk zamanlar işler Tesla için pek de iyi gitmedi. Bugün New York’un en ünlü meydanı olan 

Pearl Caddesinde bir laboratuarda akkor lambalar üzerine pazar araştırmaları yapan Tesla ile 

Edison’un ilk karşılaşması bu laboratuarda olur. Edison’un şöhretinden de etkilenerek 

heyecanla alternatif akımla ile ilgili düşüncelerini Edison’a aktarır. Edison ise Tesla’yı 

gereksiz teoriler üzerinde vakit kaybetmemesi yönünde öğüt verir ve böylece akım savaşları 

(War Current) gayri resmi olarak başlar. Yaklaşık bir yıl beş parasız gezen Tesla bu dönemde 

çukur bile kazar. Bu işte tanıştığı arkadaşı tarafından  A.K.Brown şirketinin sahibiyle 

tanıştırılır. Bu şirket sayesinde Broadway’da bir laboratuarda jeneratörler, transformatörler, 

iletim hatları, elektrik motorları üzerine çalışma imkanı bulur. Daha sonra Tesla buluşlarını bu 

şirketinde katkısıyla Amerika Patent Enstitüsüne tecil ettirdi. 7 ay gibi kısa bir sürede altı adet 

patent alma başarısı gösterdi. Tesla için artık işler yolundaydı ve hayatı için dönüm 

noktalarından olan Amerika Elektrik Mühendisliği toplantısında yaptığı tek ve çok fazlı 

alternatif akımları gösterisi büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Bu toplantı sayesinde alternatif 

akımın doğru akıma göre enerji taşınmasında ne kadar verimli ve üstün olduğu görüldü. Fakat 



sorun bu alternatif akımın ticarileşmesinin nasıl olacağı idi? Edison yani General Elektrik 

bunu yapamazdı eğer yapsalar kendilerini yalanlar bir pozisyona düşmüş olacaklardı. Bu işi 

Edison’un amansız rakibi bugünde varlığını halen sürdüren Westinghouse şirketinin  

kurucusu George Westinghouse yapacaktı.  Tesla’nın laboratuarına giderek onla tanışan 

Westinghouse Tesla’nın alternatif akım patentlerine talip oldu ve satış payı beygir gücü bir 

dolara anlaştılar. Bu anlaşmanın ardından General Elektrik değişen ve gelişen elektrik 

dünyasında varlığını sürdürebilmek için Westinghouse şirketinden bir lisans almak zorunda 

kaldı. Böylece  Tesla ilk zaferini elde etmiş oldu. İkinci zaferde çok gelmeden gelecekti. 

Niagara şelalesinin gücünden elektrik üretmek için uluslar arası bir komisyon kurulmuştu. 

Komisyon bir açıklama yaparak doğru akımın bu proje için en uygun olduğuna karar 

verildiğini açıkladı. Ancak üretilen elektrik 26 mil uzaklığa Buffola kentine taşınacaktı. 

Ancak bu iletimin doğru akımla ile nasıl olacağını hesap edemeyen komisyon alternatif  

akımda  karar kılmak zorunda kaldı. Böylece bir kez daha alternatif akımın üstünlüğü 

kanıtlanmış oldu. 

 

Coloroda’da laboratuarında çalışırken 



 

Tesla Müzesindeki Tesla Bobini 

1904 yılı Tesla ve dünyamız için bir önemli bir dönem noktasıydı.  Tesla’nın en büyük 

hayallerinden biri enerjinin kablosuz olarak iletilebilinmesiydi. Böylece enerji herkes için 

daha ucuz ve ulaşılabilir hale gelecekti. Tesla bu çalışmalarını ünlü Amerikan yatırımcı J.P 

Morgen’a açtı. Tesla’nın o dönemdeki  en önemli mali destekçilerinden Morgen, Tesla’nın bu 

düşüncesini enerjinin çok ucuzlamasına neden olacağı gerekçesiyle reddeder ve desteğini 

Tesla’dan çeker. Beklide insanlık tarihini değiştirebilecek bir buluş tarihe gömülür. Bugün 

Tesla bobini dediğimiz bu mekanizmayla küçük voltajlı elektriği rahatlıkla kablosuz 

iletebiliyoruz. Bu konuda çeşitli iddialar olsa da ( Tesla’nın bu buluşunun tamamlandığı ama 

Morgenla benzer sebeplerden dolayı gizlendiği gibi)  insanlık adına büyük bir fırsatın 

tepildiği gerçek.    

  Tesla bu tarihten bu sonra çalışmalarına maddi olarak ciddi bir destek bulamasa da 

çalışmalarına aralıksız olarak devam etti. Bugün kendisinden miras olarak radyo, flüoresan, 



radar, MR, alternatif akım motorları, lazer ve robot teknolojileri, deprem makinesi kaldı. 

Şüphesiz Tesla’nın icatları dünyamızı daha yaşanılır kıldı ama daha da önemlisi Tesla’nın 

bilimini sadece insanlık için adaması asla bir tüccar gibi davranmaması onu bir bilim 

insanının olmanın ötesine taşıdı. 

                                                                                         Mehmet Cem Ateş 
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