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1 Ocak
Fizikçi,matematikçi,astronomİbn’ül-Heysem,gözün

yapısınıinceleyerekilkgözlüğüyaptı(1022).
MatematikçiJohnBernoulli,81yaşındaöldü(1748).
EdwinHubble(ABD),Samanyoludışındafarklıga-

laksilerindeolduğunuaçıkladı(1925).
Meteorolojikamaçlıilkuyduolan“Tiros”,ABDta-

rafındanfırlatıldı(1960).

2 Ocak
AmerikalıbiliminsanıIsaacAsimovdoğdu(1920).
SSCB(SovyetSosyalistCumhuriyetlerBirliği),Luna1

adlıuzayaracınıgüneşinyörüngesineoturttu(1959).
GüneyAfrikalıbirdoktortarafından

ikincidefakalpnakliyapıldı(1968).
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3 Ocak
LeonardodaVinci,ilkuçaktasarımınıyaptı.Ancak

uçağınyapımıiçin400senegeçmesigerekti(1496).
AlmanfilozofNietzsche,akılsağlığınıkaybetti(1889).
Dünya,bugünyaklaşık147.000.000kmileGüneş’e

enyakınkonumunda.

4 Ocak
Fizikçi,kimyacı,matematikçi IsaacNewtondoğdu

(1643).
İlkapandisitameliyatıyapıldı(1885).
AvusturyalıfizikçiAlexanderSchrödingeröldü(1961).
490kmuzunluğundakiBatman-İskenderunpetrol

boruhattıfaaliyetegeçti(1967).

5 Ocak
LagariHasanÇelebi,padişahIV.Muratvevezirler

huzurundailkroketleuçuşdenemesiniyaptı.Yaklaşık300
metreyükseğeçıktıve20saniyehavadakaldı(1633).

SanFrancisco’dakiGoldenGateköprüsününyapımına
başlandı(1933).

CücegezegenlerdenEris’invarlığıfarkedildi(2005).
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6 Ocak
MatematikçiJacopBernoullidoğdu(1655).
SamuelMorse,Morsalfabesinibulduğunuaçıkladı

(1838).
ABD’deilkdizelmotorluotomobilkullanılmayabaş-

landı(1930).

7 Ocak
Galileo,Jüpiter’indörtuydusunukeşfetti(1610).
Daktilo,kullanılmayabaşlandı(1714).
HavacıBlanchardveFizikçiJeffries,sıcakhavabalonu

ileManşDenizi’nigeçtiler(1785).

8 Ocak
Galileo,78yaşındaöldü(1642).
İngilizbiliminsanıStephenHawkingdoğdu(1942).
HirfanlıBarajıenerjiüretmeyebaşladı(1960).

9 Ocak
SabuncuoğluŞerafettin,sadecekendiyaptığıilaçları

vetedaviyöntemleriniyazdığıMücerrebnameadlıeserini
tamamladı(1445).Eserdegünümüzdedeuygulanabilirpek
çoktedaviyöntemivardır.
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ABD,sondefainsansızbiruzayaracınıAy’aindirdi
(1968).

10 Ocak
FransızmatematikçiLegendre,81yaşındaöldü(1833).
Dünyanın ilkmetrosu,Londra’da faaliyetegeçti

(1863).
ÜçüncüuydumuzTürksat-2Auzayafırlatıldı(2001).

11 Ocak
Sicilya’dakiEtnaYanar-

dağıfaaliyetegeçti(1693).
ABD’de,sigaranıninsan

sağlığı içinzararlıolabileceği-
ne dair bir bildiri yayımlandı
(1964).Oyıllardasigaranınza-
rarlarındaneminolamamışlar.

Matematikçiler,258.716
basamaklıveoanakadarkien
büyükasalsayıyıbulduklarını
açıkladılar(1995).
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12 Ocak
Rusnükleer fizikçi IgorKurchatovdoğdu(1903).

KendisiRusatombombası, termonükleerbombagibi in-
sanlıkiçinzararlımaddelerindemucididir.

Fransa’datetanostedavisiiçinserumbulundu(1923).
DoktorJamesBedford,yıllarsonra tekrarhayata

dönmeküzeredonduruldu(1967).

13 Ocak
İbniSina,yaklaşık600yılBatı’daokutulacakolan

El-KanunFi’t-Tıb (TıpKanunu)kitabınıyazmayabaşladı.
Henüz17yaşındaidi(997).

AdıyamanveŞanlıurfaarasındakiAtatürkBarajı’nda
sututmaçalışmalarıbaşladı(1990).

14 Ocak
HalleykuyrukluyıldızınıkeşfedenEdmondHalley86

yaşındaöldü(1742).
 ‘MantıkvematematikoyunlarıustalarındanLewis

Caroll66yaşındaöldü(1898).
 İngiltere ileABDarasında ilk telefongörüşmesi

gerçekleştirildi(1923).
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Huygensadlıuzayrobotunun,Satürn’ünuydusu
Titan’aulaştığıaçıklandı(2005).

15 Ocak
FatihSultanMehmed’inhocasıveİstanbul’unmanevî

fatihiAkşemseddinöldü(1459).
Ülkemizdendepekçoktarihîeserinkaçırılıpsergi-

lendiğiBritishMuseumaçıldı(1759).
SSCB,Soyuz-5adlıuzayaracınıgönderdi(1969).

16 Ocak
AlmanastronomveharitacıJohannesSchönerdoğdu

(1477).
FransızbiliminsanıGay-Lussac,hidrojendolubirba-

lonla,yaklaşık7000metreyleozamanakadarkienyüksek
noktayaçıktı(1804).

AmerikanuzayaracıColumbiafırlatıldı(2003).Bu
onunsonseferiydi.ÇünküDünya’yadönüşüsırasındapar-
çalandı.

17 Ocak
Paratoner,armonikagibiicatlarıolanfelsefeci,po-

litikacı,yayımcıbilim insanıBenjaminFranklin’indoğum
günü(1706).
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Beyoğlu-KaraköyarasındafaaliyettebulunanveTürki-
ye’ninilkmetrosuolanTünel,seferlerinebaşladı(1875).573
metreuzunluğuiledünyanınenkısametrohatlarındandır.

NeslitükenenAnadoluparsıPardus,sonkezgörüldü
(1974).

18 Ocak
İngilizgezginJamesCook,Hawaiiadalarınıkeşfetti

(1778).
WilhelmRöntgentarafındanbulunan ilkröntgen

cihazıhalkatanıtıldı.Bucihazınışınlarına‘x’denmesinin
sebebidenetürbirışınolduğununhenüzanlaşılamamasıydı
(1896).

İlkuçakgemisiSanFrancisco’dakullanılmayabaş-
landı(1911).

19 Ocak
Buharmakinesininmucidi JamesWatt, İskoçya’da

doğdu(1736).
ABDile İngilterearasında ilkradyoyayınıyapıldı

(1903).
Florida’yatarihindeilkdefakaryağdı(1977).
YeniUfuklaruzayrobotu,Plüton’adoğruuzunbir

yolculuğabaşladı(2006).
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20 Ocak
ElektromanyetikalanındaçalışmalaryapanFransız

fizikçiAndreMarieAmperedoğdu(1775).
AlbertEinstein,izafiyetteorisiileilgiliilkbilgileri

yayınladı(1916).
Ay’aayakbasan ikinci insanEdwinAldrindoğdu

(1930).

21 Ocak
Akciğerhastalıklarıvecüzzamlailgiliönemliveyol

göstericibilgilerveren İstanbulluHasanEfendivefatetti
(1801).

 İlknükleerdenizaltıolanUSS-Nautilussuya indi
(1954).

SestenhızlıuçakConcorde,ilkdefaBrezilya’yagitti
(1976).
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22 Ocak
Osmanlı’dailkveterinerlikokuluaçıldı(1842).
NobelBarışÖdülüsahibiAndreiSakharov,ülkesi

SovyetlerBirliği’ni (SSCB)sıksıkeleştirmesisebebi ile
sürgünegönderildi(1980).

 Macintosh bilgisayarlar, ilk defa halka tanıtıldı
(1984).

TüpbebekuygulamasınaTürkiye’deresmenbaşlandı
(1987).

23 Ocak
Optikvemikroskopcamlarıüzerineönemlibuluşlar

yapanfizikçiErnstAbbe,Almanya’dadoğdu(1840).
 İlkkadındoktorolanElizabethBlackwell,göreve

başladı(1849).
Birmühendisvebirdenizci,denizaltıileMarianna

Çukuru’nun10915metrederinliğineindiler(1960).

24 Ocak
BirleşmişMilletlerTeşkilatıtarafındanUluslararası

AtomEnerjisiKomisyonukurularakatomaraştırmalarıhız-
landırıldı(1946).

Macintoshbilgisayarlarınsatışıbaşladı(1984).

17



İlkhaberleşmeuydumuzTürksat-1A,fırlatıldıktan12
dakikasonradüştü(1994).

 NASA, Opportunity uzay aracını Mars’a indirdi
(2004).

25 Ocak
İlkTürkçesözlükolanDivan-ıLugat’it-Türk,Kaşgarlı

Mahmuttarafındanyazılmayabaşlandı(1072).
KimyacıBoyle,İrlanda’dadoğdu(1627).
İtalyanmatematikçiLagrangedoğdu(1736).
ThomasAlvaEdisonveAlexanderGrahamBell,ortak

birşirketkurarakgüçlerinivezekâlarınıbirleştirdiler(1881).

26 Ocak
ÇiçekaşısınıbulanEdwardJenneröldü(1823).
 James Jargeson tarafından televizyon icatedildi

(1926).
Ay’açarpanakadarDünya’yafotoğraflargöndermek

üzeretasarlananRanger-3adlıuzayaracıfırlatıldı.Ancak
yaklaşık35.000kmfarklaAy’ııskaladı(1962).

Halleykuyrukluyıldızısonkezgörüldü.2061yılında
tekrargörülecek(1986).
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27 Ocak
Mantıkçı,matematikçiLewisCarolldoğdu(1832).
Edison,kendi icadıolanampulünpatentinialdı

(1880).
İskoçmühendisLogieBaird,ilktelevizyonyayınını

yaptı(1926).
Manyetikkaydediciveokuyucular(teyp)piyasaya

çıktı(1948).
 Japonya’nınHokkaidoveHonshuadalarınıbirbiri-

nebağlayan54kilometrelikSeikanTüneliulaşımaaçıldı
(1983).

28 Ocak
Osmanlı’dailkMülkiyeMektebi(SiyasalBilgilerFa-

kültesi)açıldı(1856).
Einstein’ınuzayınboyutlarınınbelirlenebileceğini

söylemesi,bilimdünyasındahareketliliğesebepoldu(1921).
UzaymekiğiChallengerfırlatıldıktan73saniyesonra

patladı(1986).

29 Ocak
Kısmidiferansiyeldenklemlerüzerinearaştırmalarya-

panHollandalımatematikçiDanielBernoullidoğdu(1700).

19



AlmanmakinemühendisiKarlBenztarafındanilk
benzinliotomobilüretimiiçinpatentalındı(1886).

PakistanlıNobelFizikÖdülüsahibibiliminsanıAb-
dusselamdoğdu(1926).

30 Ocak
ABD’nin ilkuydusuExplorer-1Dünyayörüngesine

oturtuldu(1958).
Türkiye’deilkdefaböbreknakliyapıldı(1969).
RichSkrentatarafındanilkbilgisayarvirüsüolanElk

Cloneryazıldı(1982).

31 Ocak
 İbrahimMüteferrika tarafındanmatbaa kuruldu

(1729).
İlkTürkçesözlükolanVankuluLûgatıbasıldı(1729).
TRTAnkaraTelevizyonudenemeyayınınabaşladı

(1968).
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