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Nobel Ödüllerinin Hikayesi
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1833-1896

Nobel Ödül Töreni / Mavi Salon

Her yıl aralık ayında dünyanın gündemindeki 
en önemli olaylardan biri Nobel Ödülleri... 
İsim babası Alfred Nobel olan dünyanın en 
prestijli Ödüllerinin verildiği bu büyük 
organizasyonu, geçmişten günümüze pek 
çok yönüyle ele aldık. 

Başlı başına bir seromoni olarak büyüleyici 
atmosferiyle İsveç Kraliyet Ailesi’nin ev sahip-
liğinde gerçekleşen ödül töreni, her yıl Alfred 
Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık günü 
gerçekleştiriliyor. Ödül Töreni öncesi ise Nobel 
Haftası adı altında Stockholm ve Oslo’da bir dizi 
etkinlik gerçekleştiriliyor.



Nobel Ödülleri Nelerdir?

ÖN YÜZ ARKA YÜZ

NOBEL SERTİFİKASI

NOBEL MADALYONU

Nobel’in vasiyetine dayanan, temel olarak Fizik, Kimya, Edebiyat, Tıp veya Fizyoloji ve Barış kategorilerinde ödüllerin 
verildiği Nobel Ödül Töreni, her sene 10 Aralık tarihinde Stockholm Konser Salonu’nda gerçekleşir.
Kazananlara, bir Nobel madalyonu, Nobel sertifikası ve 9 milyon İsveç Kronu (908 bin Euro) ödül olarak takdim edilir. 
Bu kategorilerden yalnızca Nobel Barış Ödülü, Norveç’in Oslo şehrinde takdim edilir. Ödül törenlerinden sonra, 
her iki şehirde de kraliyet tarafından düzenlenen bir ziyafet gerçekleşir. 

Madalyalar, 24 ayar altınla kaplı 18 ayar yeşil altından yapılmaktadır. Yeşil altın; % 75 altın, % 20 gümüş ve % 5 
bakırdan oluşan bir alaşımdır. Madalyanın çapı 66 mm’dir. Ağırlığı 175 gram kalınlık ise 2,4 - 5,2 mm arasında 
değişmektedir.

NOBEL MADALYONU

En Genç Nobel Kazananlar

Yaş İsim Yıl - Kategori Doğum Tarihi

17

25

31

31

31

31

32

32

32

32

33

33

33

Malala Yousafzai

Lawrence Bragg

Werner Heisenberg

Tsung-Dao Lee

Carl D. Anderson

Paul AM Dirac

Frederick G. Banting

Tavakkol Karman

Rudolf Mössbauer

Mairead Corrigan

Joshua Lederberg

Betty Williams

Rigoberta Menchu Tum

2014 Barış

1915 Fizik

1932 Fizik

1957 Fizik

1936 Fizik

1933 Fizik

1923 Tıp

2011 Barış

1961 Fizik

1976 Barış

1958 Tıp

1976 Barış

1992 Barış

12 Temmuz 1997

31 Mart 1980

5 Aralık 1901

24 Kasım 1926

3 Eylül 1905

8 Ağustos 1902

14 Kasım 1891

7 Şubat 1979

31 Ocak 1929

27 Ocak 1944

23 Mayıs 1925

22 Mayıs 1943

9 Ocak 1959



.

Alfred Nobel ve Tüm Dünyaya 
Bıraktığı Vasiyet
Alfred Nobel, 21 Ekim 1833 tarihinde İsveç’in Stockholm şehrinde 
dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken ailesiyle Rusya’nın St. Petersburg 
şehrine taşındı ve babası orada bir fabrika kurdu. Küçük Alfred iyi 
bir eğitim alıyordu ve yazar olma hayalini kuruyordu. Ancak babası 
onun doğal bilimler ve teknoloji okumasını istemişti. 
Böylelikle kardeşleriyle birlikte aile işinin başına geçebilecekti.
Alfred, kardeşi Emil ve babası, kullanımı saf nitrogliserinden daha 
güvenli olan bir patlayıcı icat etmek istiyorlardı çünkü bu maddeyi 
patlayıcı olarak kullanmak çok tehlikeliydi. Ne yazık ki Alfred’in 
erkek kardeşi Emil 1864 yılında bir patlama kazası sonucu hayatını 
kaybetti. Bu olaylardan sonra Alfred, nitrogliserin üretmenin ve onu 
güvenli bir şekilde patlayıcıya dönüştürmenin bir yolunu buldu. Alfred 
Nobel, ilk olarak “Nobel’in Patlayan Tozu” (Nobel’s Blasting Powder) 
adı altında sattığı icadını, 1867 yılında eski Yunan’da “güç” anlamına 
gelen “dýnamis” kelimesinden türeterek “Dynamite” olarak yeniden 
adlandırdı. Sanayileşme sebebiyle o dönemde inşaat işleri bir hayli fazla 
olduğu için bu icat, Alfred’in patentini almasıyla ona büyük paralar kazandırdı 
ve dünya çapında yeni fabrikalar açmasını sağladı.

Alfred Nobel, 10 Aralık 1896 tarihinde hayata 
veda ederken arkasında insanlık tarihi 
açısından çok önemli bir vasiyet bırakmıştı.
Bu vasiyette, tüm malvarlığının her sene dünya 
çapında, insanlığa en büyük faydayı sağlayan 
insanları ödüllendirmek için bir organizasyonun 
başlatılması adına kullanılmasını açıklamıştı.

Alfred Nobel’in El Yazısıyla 
Yazdığı Vasiyetinden Sayfalar
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Türkçeye ve İngilizceye çevrilmiş Özet

Alfred Nobel’in 
Vasiyeti 

“…The whole of my remaining realizable es-
tate shall be dealt with in the following way: 
the capital, invested in safe securities by 

my executors, shall constitute a fund, the 
interest on which shall be annually 

distributed in the form of prizes 
to those who, during the pre-

ceding year, shall have con-

to mankind. The said inter-
est shall be divided into 

shall be apportioned 
as follows: one part to 
the person who shall 
have made the most 
important discovery 
or invention within 

one part to the person 
who shall have made 
the most important 
chemical discovery or 
improvement; one part 
to the person who shall 

have made the most im-
portant discovery within 

the domain of physiology 
or medicine; one part to the 

person who shall have pro-

the most outstanding work in an 
ideal direction; and one part to the 

person who shall have done the most 
or the best work for fraternity between na-
tions, for the abolition or reduction of stand-
ing armies and for the holding and promotion 
of peace congresses. The prizes for physics 
and chemistry shall be awarded by the Swed-
ish Academy of Sciences; that for physiolog-
ical or medical work by the Caroline Institute 
in Stockholm; that for literature by the Acad-
emy in Stockholm, and that for champions 

be elected by the Norwegian Storting. It is 
my express wish that in awarding the prizes 
no consideration whatever shall be given to 
the nationality of the candidates, but that the 
most worthy shall receive the prize, whether 
he be a Scandinavian or not…”

“…Geriye bıraktığım, paraya çevrilebilir du-
rumda olan tüm mal varlığım, aşağıda belirtil-
diği gibi kullanılacaktır. Vasiyet infaz memur-
larım tarafından güvenli bir şekilde 
yatırım yapılan ana para ile bir 
fon oluşturulacak ve her yıl 
bu fondan gelen 
kazanç insanlığa en 
büyük yararı sağlayan 
kişilere ödül olarak 
dağıtılacaktır. Bahsi 
geçen kazanç beş 
eşit parçaya bölü-
nerek birer parça 

alanında en büyük 

icadı bulana; kimya 
alanında en büyük 

gelişme kaydedene; 
-

edebiyat alanında uygun amaç 
doğrultusunda en seçkin eseri 
yazana; bir kısmı da uluslararası barış 
ve kardeşliğin sürdürülmesini teşvik eden 
en büyük çalışmayı yapan kişiye verilmelidir. 
Fizik ve kimya ödülleri İsveç Bilim Akademisi 

Stockholm’daki Caroline Enstitüsü tarafından; 
edebiyat ödülü Stockholm’deki İsveç Akade-
misi tarafından ve barış ödülü ise Norveç Mecli-
si tarafından seçilmiş beş kişilik bir komite 
tarafından verilmelidir. Ödüllerin, adayların 
milliyetine bakılmaksızın, İskandinav olsun 
veya olmasın, en çok hak eden kişilere 
dağıtılması özel ricamdır...”

Alfred Nobel’in 
Vasiyeti 

Kaynak: www.nobelprize.org

Nobel Özel



NOBEL MÜZESİ

Nobel Müzesi, Stockholm Gamla Stan adasında 
bulunuyor. Alfred Nobel ve Nobel ödülleriyle ilgili 
tüm görselleri bir arada bulma şansına sahip 
olabileceğiniz tek yer. Müze hafta içi 11.00’de hafta 
sonları ise 10.00’da açılıyor. Kişi başı 120 SEK ödeyerek 
giriş yapabiliyorsunuz. 18 yaş altındakilere ve salı 
günleri akşam 17.00 ve 20.00 arası ise müzeye giriş 
ücretsiz.  Müze pek büyük sayılmaz ama her şeyi 
incelemeye başladığınızda yarım gününüzü alabiliyor 
gezmek. 18. yüzyıldan kalma muazzam bir binada yer 
alan Nobel Müzesi, Nobel Ödülü sahiplerinin büyüleyici 
hikayelerini bir araya getiriyor. 
Sergilerin odağı hem doğa bilimleri hem de kültür. 
Amacı, bilgiyi interaktif bir şekilde yaymak. Böylece, 
özellikle çocukların keşfederken aynı zamanda 
eğlenebilmelerini sağlamak. Müze içinde çocuklar için 
‘‘Bubble Chamber’’ adında özel olarak onların ilgisini 
çekecek şekilde tasarlanmış bir bölüm var. İsteyen 
çocuklar, müzede “The Road to my Own Nobel Prize” 
kitapçığındaki soruları cevaplayarak kendi Nobel  
Ödüllerine de sahip olabiliyor.  Ödül ile ilgili bu 
soruların cevapları da yine müzenin içerisinde gizli. 
Diğer bir eğlenceli şey de 4 tane şekil ile T harfini 
oluşturma çalışmaları. Bir T harfini oluşturmak ne 
kadar zor olabilir ki demeyin, biraz zamanınızı alıyor 
gerçekten…
Albert Nobel’in yaşam öyküsü ile diğer Nobel Ödülü 
sahipleri hakkında sizi bilgilendirecek müzenin 
rehberli turlarına katılmanız mümkün.
Müze binası içindeki ‘‘Bistro Nobel’’ de oldukça ilginç 
bir yer. Yemeğinizi yerken, sandalyenizi ters çevirin! 
Nobel Ödülü sahiplerinden biri tarafından imzalanmış 
olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederim. 
Enteresan bir deneyim…
Her sene farklı alanlarda insanlık adına önemli 
çalışmalar yapan kişileri onurlandırmak için verilen 
Nobel ödüllerinin fizik, kimya, edebiyat, barış, fizyoloji 
veya tıp kategorileri var. Nobel ödülleri, Alfred 
Nobel’in vasiyetine dayanarak ilk defa 1901’de verilm-
eye başlanmış. Kendisinin kurduğu dernek tarafından 
da organize edilmektedir. İsveç’in büyüleyici 
havasından etkilenmemek mümkün değil elbette ama 
Nobel ödülü hakkında genel bilgile   r edinmek, kimler 
hangi dallarda ve hangi buluşlarıyla Nobel Ödülünü 
kazanmışlar gibi bilgilere sahip olarak müthiş bir 
genel kültür yüklemesiyle müzeden ayrılmak başka 
bir keyif veriyor insana.
 



Nobel Konserleri

STOCKHOLM 
NOBEL KONSERİ 

8 Aralık 2017

OSLO 
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

KONSERİ
11 Aralık 2017

Her yıl Nobel Barış Ödülü Konseri, yılın Nobel Barış Ödülünün 
takdim edildiği kişiyi onurlandırmak için dünyanın dört bir 
yanından seçkin bir dizi sanatçı ve sunucuyu bir araya getiriyor. 
Konser, klasik müzikten rap müziğe birçok melodinin bir araya 
geldiği bir ortam yaratıyor. Bu yıl ki konserde John Legend, Zara 
Larsson, Alan Walker, Sigrid sahne alacaklar. 
http://nobelpeaceprizeconcert.com/ adresinden biletler temin 
edilmektedir.

2017 Nobel Ödülleri Konseri 
Nobel Medyası, Stockholm Konser Salonu ile birlikte, 2017 Nobel 
Ödülleri Konserinin dünya çapında büyük bir etkinlik olacağını 
duyuruyor. Konser, 8 Aralık günü gerçekleşecek. Gustavo 
Dudamel, 2017 Nobel Ödülleri Konserini yönetecek! Bu yılın 
konseri, dünya çapında tanınmış, 2009’dan beri Los Angeles 
Filarmoni Orkestrası’nın müzik direktörlüğünü yapan orkestra şefi 
Gustavo Dudamel’i ön plana çıkarıyor. Konserde, Stockholm 
Kraliyet Filarmoni Orkestrasıyla, Wolfgang Amadeus Mozart’ın 
‘‘Symphony No.41’’ ile Jupiter ve Richard Strauss’un ‘‘Also Sprach 
Zarathustra’’ eserlerini sergileyecekler.



FİZİK ÖDÜLLERİ

KİMYA ÖDÜLLERİ

FİZİK

Rainer Weiss
Kip Thorne
Barry Barish

BARIŞ ÖDÜLÜ

International Compaign to Abolish Nuclear Weapons
(Uluslararası Nükleer Silahlanmayı Durdurma Kampanyası)

EKONOMİK BİLİMLER

Richard Thaler

KİMYA

Joachim Frank
Richard Henderson
Jacques Dubochet 

TIP veya FİZYOLOJİ

Michael W. Young
Michael Rosbash
Jeffrey C. Hall

EDEBİYAT

Kazuo Ishiguro-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

2017 Nobel Ödüllerinin Sahipleri

2017 Nobel Fizik Ödülü
Rainer Weiss
Fotoğraf: Bryce Vickmark
Rainer Weiss
Ödül payı: 1/2

2017 Nobel Kimya Ödülü
Jacques Dubochet
Fotoğraf: Félix Imhof © 
UNIL [CC BY-SA 4.0]
Jacques Dubochet
Ödül payı: 1/3

2017 Nobel Fizik Ödülü
Barry C. Barish
Fotoğraf: Caltech
Ödül payı: 1/2

 2017 Nobel Fizik Ödülü
Kip S. Thorne
Fotoğraf: Caltech
Mezunlar Derneği
Ödül payı: 1/4

2017 Nobel Kimya Ödülü
Joachim Frank
Fotoğraf: B. Winkowski © 
Columbia Üniversitesi Tıp 
Merkezi
Joachim Frank
Ödül payı: 1/3

2017 Nobel Kimya Ödülü
Richard Henderson
Fotoğraf: MRC Moleküler 
Biyoloji Laboratuvarı
Richard Henderson
Ödül payı: 1/3
Ödül payı: 1/3

2017 Nobel Fizik Ödülü, “LIGO 
dedektörüne ve kütleçekimsel 
dalgaların gözlemlenmesine belirleyici 
katkıları” için üç kişi arasında pay 
edildi. Ödülün bir yarısını Rainer Weiss 
alırken diğer yarısı Barry C. Barish ve 
Kip S. Thorne arasında paylaşıldı. 

2017 Nobel Kimya Ödülü, Jacques 
Dubochet, Joachim Frank ve Richard 
Henderson’a, solüsyon içerisindeki 
biyo-moleküllerin yapılarının yüksek 
çözünürlükte belirlenmesinde kullanılan 
donduruculu elektron mikroskopisini 
geliştirdikleri için pay edildi.



FİZYOLOJİ ve TIP 
ÖDÜLLERİ

2017 Nobel Fizyoloji 
ve Tıp Ödülü  
Jeffrey C. Hall
© Nobel Media.
N. Elmehed
Jeffrey C. Hall
Ödül payı: 1/3

2017 Yılı Alfred Nobel’in 
Anısına Verilen Sveriges 

Riksbank Ekonomik Bilimler 
Ödülü 

Richard H. Thaler
Fotoğraf: 

Chicago Üniversitesi / 
Anne Ryan 

Richard H. Thaler
Ödül Payı: 1/1

2017 Nobel Fizyoloji 
ve Tıp Ödülü  
Michael Rosbash
© Nobel Media. N. 
Elmehed
Michael Rosbash
Ödül payı: 1/3

2017 Nobel Fizyoloji 
ve Tıp Ödülü  
Michael W. Young
© Nobel Media. 
N. Elmehed
Michael W. Young
Ödül payı: 1/3

EDEBİYAT ÖDÜLÜ

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

2017 Nobel 
Edebiyatta Ödülü  
Kazuo Ishigura
Fotoğraf: 
Jeff Cottenden
Kazuo Ishiguro
Ödül payı: 1/1

EKONOMİ BİLİMLERİ ÖDÜLÜ

2017 Nobel Barış Ödülü  
Uluslararası Nükleer 
Silahları Durdurma 
Kampanyası (ICAN)
© Nobel Media Ill: 
N. Elmehed Uluslararası 
Nükleer Silahların 
Kaldırılması Kampanyası 
(ICAN)
Ödül payı: 1/1

2017 Nobel Fizyoloji ya da Tıp ödülü, 
“sirkadiyen ritmi kontrol eden moleküler 
mekanizmalarda yaptıkları keşifler” için 
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael 
W. Young’a ortak olarak verildi.

2017 Nobel Edebiyat Ödülü, “romanlarında muazzam duygusal etkiyle, 
dünyayla olan aldatıcı bağlantı duyumuzun altında yatan boşluğu ortaya 
çıkaran yazar”, Kazuo Ishiguro’ya takdim edildi. 

2017 Yılı Alfred Nobel’in Anısına Verilen Sveriges Riksbank Ekonomik 
Bilimler Ödülü, davranışsal ekonomiye yaptığı katkılar için Richard H. 
Thaler’a takdim edildi.

2017 Nobel Barış Ödülü, “nükleer silahların kullanılmasının insanlığa 
felaket getireceğine dikkat çektiği çalışmalar ve böyle silahların yasakl-
anması için sergilediği çaba” için, Uluslararası Nükleer Silahlanmayı 
Durdurma Kampanyası olan ICAN’a verildi.



MENÜ 

Hors d´œuvre
Suprême de barbue à la normande

Filet de bœuf à l´impériale
Gelinottes rôties, salade d´Estrée
Succès Grand Hôtel, pâtisserie

VINS
Niersteiner 1897

Château Abbé Gorsse 1881
Champagne Crème de Bouzy

Doux et Extra Dry
Xerez

1901
Menü

MENÜ 
Charcoal baked langoustine and scallop,
served with nettles, ramson and pickled 

winter apples

Quail from Södermanland in black garlic 
and leek ash with Jerusalem artichoke, 

preserved wild mushrooms 
and jus of roasted chicken skin and 

mustard seed

Cloud of sudachi fruit, cloudberry sorbet, 
miso crumbs and deep-fried rice paper

 Wine
Taittinger Comtes de Champagne Brut 

Blanc de Blancs 2006
Piccini Poggio Teo Chianti Classico 2010

Moncaro Tordiruta Passito 2007

2016
Menü

Her yıl, 10 Aralık günü Stockholm’de yapılan ödül töreninin ardından 1.300 davetlinin katıldığı ‘‘Nobel Özel Ziyafeti’’ 
etkileyici atmosferi ile herkesi büyüleyen unutulmaz bir Nobel geleneğidir. İskandinav mutfağının  farklı lezzetlerinin, 
geceye özel giyinmiş davetlilere adeta bir saray seremonisi içinde sunulduğu bu çok özel ziyafet, kendine özgü pek 
çok kurala da sahiptir. 

Nobel Ziyafeti



Nobel Haftası ve
Nobel’in Büyüleyici Atmosferi

Ödül törenini de içine alan 6-12 Aralık 

haftası her yıl  ‘‘Nobel Haftası’’ olarak 

kutlanır. Ödül töreninin yanı sıra Stockholm 

ve Oslo’da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir. 

Bu etkinlikler arasında, Nobel ödülü 

kazananların dünyanın önde gelen bilim 

insanlarıyla bir araya geldiği ve dileyenlerin 

çevrimiçi olarak katılabileceği söyleşiler, 

kraliyet filarmoni orkestrasının konserleri, 

Nobel Müzesi ve Nobel Barış Merkezlerinde 

açılan sergiler ve dünya çapında yapılan 

daha birçok etkinlik yer alır.



Kültür Anayasası 5. Madde: 
“Kültür”lü Evrenseldir

“Kültür”lü, öğrencilerinin anadilleri 
dışında başka dilleri de bilmelerini; 
gelişen ve değişen teknolojiyi tanımalarını, 
kullanmalarını, evrensel değerlere sahip 
olmalarını, dünya ile iletişim kurmalarını 
hede�er. Farklı kültür, düşünce ve 
yaklaşımlara merak duyar, izler, dinler, 
anlayışla yaklaşır ve onlardan yararlanır.


