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ÖZ ISI VE ISI SIĞASI 

Oda sıcaklığındaki metal pullar sıcak suya yerleştirildiğinde, pulların sıcaklığı yükselmiş ve suyun 

sıcaklığı düşmüştür. Bunun nedeni soğuk suya sıcak pullardan enerji aktarılmıştır. Ancak suyun 

sıcaklığının azalma miktarı pullardaki sıcaklığın yükselme miktarıyla aynı olmayabilir. Sudan çıkan 

enerji miktarı ile pullara giren enerji miktarı aynı olmasına rağmen iki maddenin sıcaklık değişimi aynı 

değildir. Bunun nedeni suyun ve pulların sahip olduğu “öz ısının” farklı olmasıdır.  

Öz ısı bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını birim derece arttırmak için gerekli olan ısı enerji 

miktarıdır. Öz ısı, özgül ısı ve ısınma ısısı olarak da ifade edilir. Öz ısı maddenin ayırt edici özelliklerinden 

biridir. Öz ısı maddenin bulunduğu fiziksel hal, basınç ve sıcaklığa göre az da olsa değişkendir. Öz ısı 

birimi kullanılan birim sistemine göre J/g°K, J/g°C veya Cal/g°C’dir. 

CGS birim sistemine göre bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C yükseltmek için verilmesi gereken 

ısıdır. CGS birimleri, santimetre (uzunluk), gram (kütle) ve saniye (zaman) birimleri temeline dayanan 

ve SI birimleri ortaya çıkana kadar bilim adamları tarafından kullanılmış metrik bir sistemdir. SI birimleri 

adını “Uluslararası Birimler Sistemi” anlamına gelen Fransızca “Systeme Internationale Das Unites” 

sözcüklerinin ilk harflerinden oluşmuş bir birimler sistemidir. SI birimleri sisteminde öz ısı, bir maddenin 

1 kilogramının sıcaklığını 1 Kelvin derecesi yükseltmek için verilmesi gereken ısı miktarı olarak 

tanımlanır.  

Öz ısı kavramını İskoçyalı fizikçi ve kimyacı bilim adamı olan Joseph BLACK adlı bilim adamı ortaya 

çıkarmıştır. Ayrıca ısı ve sıcaklık kavramlarını da birbirlerinden ayırt etmiştir. Pierre Louris DULONG 

adlı Fransız kimyacı ve Alexis Therese PETİT adlı Fransız fizikçi birlikte çalışarak, katı elementlerin öz 

ısılarının atom ağırlıklarıyla ters orantılı olduğunu bulmuşlardır. Bu DULONG VE PETİT YASASI 

olarak kullanılmaktadır. Bu yasaya göre çoğu elementin atom ağırlıklarıyla öz ısılarının çarpımı sabit bir 

sayıyı verir. Buna göre atom ağırlıkları bilinmeyen elementlerin yaklaşık atom ağırlıkları 

hesaplanabilmiştir. Bu hesap sonucu hemen hemen bütün elementlerin molar öz ısısı yaklaşık 26,4 

J/mol.°K olarak hesaplanmıştır. 

Isı sığası, bir cismin soğurduğu ısının sıcaklık değişimine oranıdır. Yâda daha basit bir anlatımla; bir 

maddenin sıcaklığını 1°C değiştirmek için gerekli olan ısı miktarıdır. SI birimleri sisteminde ısı sığasının 

birimi Joule/Kelvin’dir. Eğer cismin kütlesi işin içine girerse, elde edilen ısı sığası birimi J/ g °K olur. 

Buna öz ısı sığası, atom ısısı, mol ısısı ya da öz ısı denir. Isı sığaları çeşitli ısı ölçüm aygıtlarıyla ve 

termodinamiğin üçüncü yasasına ilişkin formülden yararlanılarak ölçülür. Isı sığaları ölçülerek çeşitli 

cisimlerin Entropileri belirlenir. 

Isı sığaları ve ısı sığalarının sıcaklığa bağlı olarak değişmesi atomların enerji düzeyleri arasındaki 

farklılığa bağlıdır. Maddeleri oluşturan atomların ve moleküllerin boyutu, kütlesi, çekimi ve dizilim şekli 

farklı olduğu için farklı maddeler farklı öz ısılara sahiptir. Bu farklılıktan dolayı atom ve molekülerin 

hareketini arttırmak için gerekli enerji miktarları farklıdır. 
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