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Nikola TESLA 9 Temmuz 1856’ da bugünkü Hırvatistan’ ın Smiljan köyünde Sırp Ortodoks
bir papaz olan Milutin Tesla ve ev hanımı Duka Tesla’nın ikinci erkek çocukları olarak
doğdu. 1875’ te Gratz ( Avusturya )’ da Politeknik okuduktan sonra Prag üniversitesini
bitirdi. Üniversite eğitimi sırasında, almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyancayı da öğrendi.
1880’ de Budapeşte’ de lisansüstü eğitimi sırasında alternatif akım ile ilgili ilk çalışmalarını
yapmaya başladı. 1881 yılında Budapeşte’de American Telephone Company’ye ait bir
telgraf şirketinde çalıştı. Kısa zamanda şirketin başmühendisi olarak, sonrasında da
ülkenin ilk milli telefon sistemini kurmak için devlet tarafından görevlendirildi.
Yugoslavya’nın ilk telefon sistemini kurdu. Bu dönemde telefon repetörünü
geliştirdi. 1882’de Continenal Edison Company’de çalışmak üzere Paris’e gitti. Aynı yıl
endüksiyon motorunu tasarladı ve 1888’de patentlerini de aldığı manyetik alanla çalışan
birçok alet geliştirdi. 1883 yılında fırça ve komütatör kullanmaksızın ilk endüksiyon
motorunu yapmayı başardı. 1884’te annesinin ölümünün ardından Edison’un
Amerika’daki şirketinde çalışmak için New York’a gitti. Hemen hemen bir yıllık çalışmanın
sonucunda Edison’un sürekli aksaklığa sebep olan doğru akım şebekelerini düzeltti ama
anlaşmazlıklar sebebiyle şirketten ayrıldı. Tek düşündüğü iyonosferde bedava elektrik
üreterek bunu yine bedava kablosuz transfer etmekti. 1886’de Tesla Electric and
Manufacturing Co. bu amaçlarla kuruldu. Kendi şirketinde ilk olarak tek fazlı, iki fazlı ve üç
fazlı üç adet motor gerçekleştirdi. 40’ın üzerinde jeneratör ve transformatör tasarladı.
Sistemin uzun mesafelerde çalışabilmesi için voltaj aktarabilen ince kablo tasarımı ile
sistemini tamamladı. Amerikan Patent Dairesi’nde sistemin tüm tasarımı Tesla’nın adına

30 ayrı patent ile patentlendi. Fakat alternatif akım motorlarındaki ısrarı sebebiyle
finansal desteğini kaybederek şirketi kapatmak durumunda kaldı.
1888’de Westinghouse Şirketi Tesla’nın 40 önemli patentini satın aldı; icat ettiği
jeneratörler Niagara şelalelerinde kullanılarak alternatif akım üreten ilk hidroelektrik
santral kurulmuş oldu. Bugünkü Westinghouse imparatorluğu Tesla’nın buluşları üzerinde
inşa edilmiş ve firma alternatif akım sistemini günlük yaşama sokan ilk şirket
olmuştur. 1889 yılının sonlarına doğru Pitsburg’dan New York’taki laboratuarına döner
dönmez yüksek frekans makineleriyle ilgili çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir.
Sonuç olarak farklı bir amaçla icat edilmiş de olsa 1891 yılında bugün radyo, televizyon ve
bilgisayar teknolojisi başta olmak üzere, birçok elektronik ekipmanda kullanılan “Tesla
Bobini”ni keşfetmeyi başarmıştır. Tesla bobini, radyo frekanslarında yüz binlerce volta
ulaşılmasını sağlayan yüksek frekans transformatörüdür. Elektrik akımı bu aletin
tepesinde sıçramalara neden olmakta ve mavi kıvılcımlar çıkartmaktadır. Bu elektrik
deşarjlarının bir alıcı tarafından kablosuz olarak alınabilmesi, elektrik enerjisinin kablosuz
transferini sağlamış olacaktı. 1891 yılında Tesla’nın laboratuarında yaptığı küçük
makineler sadece 10-15 cm’lik sıçramalar (deşarjlar) meydana getirebiliyordu. Tesla, o yıl
Kolombiya’da gerçekleştirilen “Yüksek Frekans” konulu AIEE Sempozyumu öncesi, son
icatlarını sunduğu gösterisinde, kablosuz flüoresan ışıklandırmayı ve yeni yüksek voltajlı
Tesla Bobinini sunarak “Elektriğin Sihirbazı” unvanını Edison’dan aldı. Tesla kendi basit
vakum tüpünü kullanarak X ışınlarını araştırmaya başladı. 1891’de Amerikan
vatandaşlığı’na kabul edildi ve New York’ta Houston Street Laboratuarını kurdu. Kablosuz
güç yayımı için temel araştırmaları dahilinde vakum tüplerini kablosuz yakmayı başardı.
Çok fazlı güç sistemlerini içeren patentleri onaylandı.
1891’ de radyo, televizyon ve bilgisayar teknolojisi başta olmak üzere birçok ekipmanda
kullanılan; radyo frekansından yüz binlerce volta varılmasını sağlayan yüksek frekans
transformatörü olan tesla bobini ni icat etti. Bu da elektriğin kablosuz taşınabileceğinin
ispatı ve neon tüpü ile flüoresan lambanın ilk örneği oldu . İletken maddelerde yüzey
etkisini araştırdı, uyku getiren bir makine icat etti ve ilk radyo vericisini yaptı. 1892’ de X
ışınlarını üzerinde çalışmaya başladı ve kendi kafatası ve uzuvlarının röntgen filmlerini
çekmeyi başardı. 1 Mayıs 1893’ te Amerika’ da gerçekleşen Dünya Fuarı’nın tüm
aydınlatmasını Tesla florasan lamba ve alternatif akım kullanarak yaptı. Fuarda Tesla
bobininin ürettiği yüksek voltajın zararsızlığını kendi üzerinde deneyerek gösterdi . Aynı
gücü gerilim düşüren bir transformatöre vermiş ve oluşan akımın demiri erittiğini
gösterdi.

1896’ da ilk defa radyo dalgalarıyla ses iletimini sağlayarak telsiz patenti almayı başardı.
1897’ de aynı temelden uzaktan kumandayı keşfetti ve ordu için uzaktan kumandalı bot
yaptı. 1898’ de hoparlörü keşfetti. 1899’ da hızölçeri icat etti. 1899’ da Colorado’ da
kurduğu laboratuarda yüksek frekans ve yüksek gerilim üzerine çalışmaya başladı; burayı
seçmesinin nedeni bölgenin sıklıkla gök gürültülü ve şimşekli fırtınalar yaşıyor ve yüksek
rakımda olması ile havanın kuru olmasıydı. Ayrıca El Paso Power Company çalışmalarını
yapması için yer ve olanak sağlamıştı. Dünyanın iletkenliğini fark ettikten sonra en büyük
bulusu olarak gördüğü karasal sabit dalgaları (terrestrial stationary waves) keşfetti. Bu
buluşu ile yeryüzünün belirli frekanslardaki elektrik titreşimlerine duyarlı olduğunu ve bir
iletken / iletici (conductor) olarak kullanılabileceğini kanıtladı ve ardından dünya
çevresinde güç dolaşımının mümkün olabileceğini anladı. Keşfettiği karasal sabit dalgaları
kullanarak çok büyük enerji sıçramaları elde etti. 60 metrelik, tepesinde 1 metre çaplı
bakır küre olan direk etrafında 22,5 metre çapında, iç kısımdaki sekonderinin 100 sarımlı
ve 3 metre çapında olduğu transformatör yaptı ve ilk insan yapımı şimşeği elde etti.
Deneyleri esnasında yüksek gerilimler kullandı ve sonunda tüm şehri besleyen
jeneratörler rezonansla yükselen enerji karşısında laboratuarıyla beraber yandı. Buradaki
deneyleriyle 40 km’ den toplam 10 kwattlık 200 akkor lambayı başardı. Tesla amacının
tüm insanlara bedava elektrik dağıtmak olduğunu finanssal destekçisi George
Westinghouse’a söyleyince tüm maddi desteği kesildi. 1900’ de New York’ a döndükten
sonra Pierport Morgan’dan destek alınca kablosuz iletişim ve veri transferi amacına
yönelik Wadrenclyffe kulesinin yapımına başladı. Tesla’nın bu desteği alabilmesini
sağlayan, onun bu kule vasıtasıyla çok uzaklara resim, mesaj, ses ve her türden veriyi
gönderebileceği iddiasıdır. Tamamen ahşaptan yapılmış bina ve kule 1904 yılında yapı
olarak bitmesine rağmen kuleye inşa edilecek devasa telsiz ekonomik problemlerden
dolayı tamamlanamamıştır .

( Tesla’nın kurduğu Dünya İletişim Kulesi Wardenclyffe )
700’den fazla patentiyle sayısız elektrik uygulamaları denemiş olan Tesla’nın en tartışmalı
ve ihtilaflı projesi bu olmuştur. Kule kablosuz haberleşmeyi sağlamak için inşa ediliyor
olmasına rağmen Tesla’nın asıl niyeti elektrik taşınımını kablosuz yapılabileceğini
göstermekti. 1903’te Morgan, Tesla’nın asıl niyetini öğrenince desteği kesti ve sonunda
proje Birinci Dünya Savaşı sırasında Wardenclyffe Kule’sinin yıkılmasıyla son buldu
. 1904’te Amerikan Patent Ofisi radyoyu keşfinden dolayı Marconi’yi ödüllendirdi.
Marconi’den önce radyo iletişimini sağlayan Tesla reddedilince konuyu mahkemeye
taşıdı. Mahkeme 1944 yılında Tesla’nın ölümünden bir yıl sonra radyonun patent hakkının
Tesla’da olması gerektiği yönünde karar verdi.
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce araştırmalarını finanse edecek yatırımcı bulamamıştı.
Savaşla beraber Avrupa’dan gelen patent hakları da kesilince borçlarını bile
ödeyemeyecek hale geldi. Tesla’da sonraki yıllarda takıntılar ve psikiyatrik rahatsız
belirtileri görülmeye başladı. Zaten iyi durumda olmayan ününe bir de bu eklenince
Tesla’nın durumu daha da kötüye gider olmuştu. Tesla son patentini 1928 yılında hava
araçlarının dikey kalkış ve inişini sağlayan sistemin ilk uygulamasından aldı. Tesla, 1917’de
uzaktaki cisimlerin üzerine kısa dalga darbeleri gönderip, yansıyan kısa dalga darbelerinin
bir flüoresan ekran üzerinde toplanmasıyla izlenebileceklerini açıklayarak radar
teknolojisinin temellerini attı.Bu tarihten sonraki çalışmaları açıklamalarına göre askeri
silah teknolojisi yönünde oldu ama konuyla ilgili söylenti dışında bir kayıt
bulunmamaktadır.
Wardenclyffe projesinden sonra Tesla bilim sahnesinde tamamen silindi dersek pek de
yanlış olmaz. 1910’lardan sonra Tesla adı kanıtlanmamış, kabul edilmemiş, açıklanmamış
gizli projelerle anılmıştır. Görünmezlik, deprem silahı, birleşik alan kuramının
tamamlanmış ve uygulanmış olması, mikrodalga silâh, ölüm ışını deneyleri, tsunami
silahını bunlardan bazıları olarak sayabiliriz. 8 Ocak 1943’te kalp krizi sebebiyle New

York’da kaldığı otel odasında hayata veda etti. Tesla’nın öldüğünün anlaşıldığı gece,
yeğeni Sava Kosanovich, yanında iki bilim editörü George Clerk ve Kenneth Sweezey ile
birlikte Tesla’nın odasına girer. Otelin üç yöneticisi ve Yugoslav Büyükelçiliği’nden bir
temsilcinin tanıklığında Kosanovich, Tesla’nın vasiyetini arar, yazılarını ve deney aletlerini
toparlar. Toplanan bu eşyalar bugün Belgrad’daki “Tesla Müzesi”nde sergilenmektedir.
Aynı gece Pentagon’dan Albay Erskine FBI’yı arayarak harekete geçirir ve Tesla’nın
öldüğünü haber verir. FBI yetkilileri, Yabancılar Dairesi Komiseri Fitzgerald ile birlikte, otel
odasına girerler ve Tesla’nın tüm eşyaları, el yazması bütün araştırma kağıtları ve
makaleleri, “Manhattan Storage and Warehouse Co.” adlı New York’taki bir depo
şirketine gönderilir. Bu depoyu Tesla 1934 yılından beri kullanmaktadır. Aynı gece FBI
Tesla’nın 1932 yılında Grosvenor Clinton Oteli’nin emanetine depozitini peşin ödeyerek
bir kutu bıraktığını öğrenir. ABD Devlet Başkanı Bilim Danışmanlığı FBI’a kutunun içindeki
dokümanların derhal alınması talimatını gönderir. Kutunun içinde Tesla’nın kablosuz
enerji aktarımı projesi, yeni bir torpido silahının planları ve çalışma modeli ile Tesla’nın
“Ölüm Işını” adını verdiği yüksek dalga frekans silahının projesi olduğu söylentiler
arasındadır. FBI’ın toparladığı tüm belge ve projeler, FBI tarafından “Çok Gizli” olarak
mühürlenir. Böylece Nikola Tesla ve araştırmaları kendisiyle birlikte kaybolmuştur.
Nikola Tesla adı Amerikan kamuoyunda o günlerde yakından bilinen sansasyonel bir
içeriğe sahip olmakla beraber araştırmaları Pentagon kendisi de FBI tarafından yakından
izlenmektedir. FBI’ın kaygısı Tesla’nın araştırmalarının SSCB’nin eline geçmesi olasılığıydı
ki bu araştırmaların önemli bir bölümünün SSCB’in eline geçmiş olduğu da Sovyet bilim
tarihinin gelişimi içerisinde kendisini belli etmektedir. Kuşkusuz Tesla’nın yaşamındaki en
ironik yan, buluşlarının patentlerinin hep başkaları tarafından alınmış olmasıdır. Nikola
Tesla öldüğünde kendisiyle birlikte ömrünün son 30 yılının sırlarını da beraberinde
götürmüştür. 1930’ da amerikan gemilerinin radara yakalanmadan ilerlemesini
sağlayacak Rainbow (Gökkuşağı) Projesi, Philadelphia Deneyi, Tungaska Sibirya’ da 1908’
de hiçbir sebep yokken meydana gelen patlama ve büyük bir alanda meydana gelen
yıkım, ultra düşük dalgalar, çok yüksek frekanslar, atmosferdeki elektrik akımının
değerlendirilmesi, uzaktan kumandalı torpidolar, içerisine girmeyi imkansızlaştıran yüklü
partiküllerden oluşan elektrik kalkanı, kendi tabiriyle ölüm ışını, suni deprem yaratma
projeleri birinci dünya savaşı sonrasında devlet adına yaptığı çalışmalar olarak Tesla’ nın
zaman zaman anlattığı araştırma konularıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki yukarıda
belirtilen çalışmaların hiçbirinin resmi kaynağı yoktur.
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