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adem ki dünya âlem fizik y›l›n› ve fizikçileri kutluyor, biz de bu say›da âlem bir
fizikçiyi ele al›r›z: Oliver W. Heaviside.
Küçük yaﬂta k›z›la yakalan›r ve bu yüzden yaﬂam› boyunca nöbetlere tutulur, leblebiyi lebiderya
anlayacak kadar duyar ancak. Dolay›s›yla sorunlu
bir çocukluk geçirir. Sosyal iliﬂkilerinde beceriksizdir. Hiç evlenmez. Mahallenin alay konusu olur.
Çocuklar evine taﬂ atarlar, arkas›ndan nanik yaparlar, kulaklar›n›n duymamas›ndan yararlan›p
bahçesinden meyvelerini çalarlar...
Do¤rusu tuhaft›r da. Bak›ﬂlar› delicidir. Evinden
ç›kmaz, sürekli çal›ﬂ›r. Ç›kt›¤›nda da o zamanlar daha yeni bir buluﬂ olan bisikletle dolaﬂ›r. Harp ve
“ocarina” denilen hiç duyulmam›ﬂ bir müzik aleti
çalar. Mektuplar›n› solucan anlam›na
gelen W.O.R.M diye imzalar. Evine eﬂya yerine koca koca kayalar koyar.
(Feshüpanallah!) O koca kayalar ve
komﬂular›n tuhaf bak›ﬂlar› aras›nda
evinde sürekli gezinip durur. Son y›llar›nda temizli¤e de önem vermez. Üstü
baﬂ›, evi bark› periﬂand›r. T›rnaklar› d›ﬂ›nda... T›rnaklar› manikürlüdür ve
parlak bir k›z›la boyanm›ﬂt›r.
16’s›nda okulu terkeder ama ö¤renmeyi terketmez. Almanca ve baﬂka dil kalmam›ﬂ gibi Danimarkaca ö¤renir. Telgraf›n mucitlerinden olan amcas› Charles Wheatstone’ndan
Morse’u ö¤renir. Amcay› günümüz elektrik mühendisleri “Wheatstone Köprüsü”nden tan›rlar.
18’inde telgrafç› olmak üzere Danimarka’ya
gider. ‹ngiltere’den Danimarka’ya yollanan telgraflar›n ters yöndekilerden daha çabuk yerine vard›¤›n› gözlemler. Meslektaﬂlar› bu gecikmeyi 347 deniz
mili uzunlu¤undaki denizalt› kablosunun henüz bilinmeyen özelliklerine ba¤larlar. Heaviside inanmaz. Telgraflar›n ayn› anda ulaﬂmalar› gerekti¤ini
matematiksel olarak kan›tlar ve ‹ngiltere’deki al›c›n›n bozuk oldu¤una karar verir. Hakl›d›r!
1871’de uluslararas› telgraf haberleﬂmesinde
çal›ﬂt›r›lmak üzere ‹ngiltere’ye ça¤r›l›r ya da, ne bi-
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leyim ben, belki de kalkar kendi gider. Ufaktan
ufa¤a bilimsel makale okuyup yazmaya baﬂlam›ﬂt›r. Özellikle elektrikle ilgilenir. 1874’te, daha
24’ündeyken emekliye ayr›l›p kendini bilime adar.
Bir gün, Maxwell’in elektrik ve manyetizma
çal›ﬂmalar›yla tan›ﬂ›r: Büyüklü¤ünü, en büyüklü¤ünü, ihtiﬂam›n› ve sundu¤u muhteﬂem olanaklar›
hemen gördüm. Kitab› yutmal›yd›m... Yeteneklerim elverdi¤ince anlamam birkaç y›l›m› ald›. Sonra
Maxwell’i bir kenara b›rak›p kendi yolumu aramaya baﬂlad›m. ‹ﬂte o zaman çok daha h›zl› ilerledim.
Maxwell’in 20 de¤iﬂkenli 20 denklemini görünce
oha filan olur. ‹ﬂini gücünü b›rak›p denklemleri
dörde indirir, de¤iﬂken say›s› da ikiye inmiﬂtir. Biraz daha gayret etseymiﬂ, denklem say›s›n› nerdeyse s›f›ra indirecekmiﬂ.
Heaviside matematiksel kan›tlardan hoﬂlanmasa da (okulda geometri
en kötü dersiydi!) vektörel analize el
atar. Sonra, diferansiyel denklemlerinde her ﬂeyi güçleﬂtiren d/dx’leri at›p
yerine p koyar! (Benim de içimden
geçmiﬂti bunu yapmak ama örtmen
k›zar diye korkmuﬂtum.) Tabii, çözüm çok çok kolaylaﬂ›r. Ünlü matematikçi Burnside makaleyi çok vahim
ve düzeltilemez yanl›ﬂlar oldu¤u gerekçesiyle reddeder. Oysa bir köﬂede unutulmuﬂ olan “Laplace
dönüﬂümü”ne kan ve can verir bu yaklaﬂ›m.
Telsiz dalgas›n›n neden ›ﬂ›k gibi dümdüz gidip
de uzayda kaybolmad›¤›n›, nas›l olup da dünyan›n
e¤imini izledi¤ini, örne¤in Ümraniye k›raathanelerinde BBC’nin nas›l olup da dinlenebildi¤ini araﬂt›r›r. Dünyay› çevreleyen yans›t›c› bir iyonosfer tabakas› olmas› gerekti¤ini öne sürer. Hakl› oldu¤u
ölümünden bir y›l önce anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Dile kolay, 50 y›l boyunca evinin bir köﬂesinde
kolay kabul görülmedi¤i bilimsel ortama küskün
yaﬂam›ﬂt›r, ama bugün ad› Ay ve Mars’taki kraterlere verilmiﬂtir. Yaﬂland›¤›nda zihinsel kapasitesi
azalm›ﬂt›r. Bir baykuﬂ kadar aptal oldum demesiyle bilinir... (Baykuﬂ da nerden ç›kt› ﬂimdi!)
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