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ÖNSÖZ 
 

 Astronomi uzak geçmişte insanların günlük yaşantılarına ve hayatta kalmaları 

için gereken bazı ihtiyaçlardan dolayı girmiştir. O dönemde insanlar astronomi ile 

sadece  gel-git olayının, mevsim zamanın, namaz saatlerinin belirlenmesi, kıble tayini 

gibi bazı ihtiyaçlarını karşılamak için ilgilenmişlerdir. Günümüzde astronomi bilgisine 

günlük hayatta pek ihtiyaç duymuyoruz. Fakat daha ileri ki zamanlarda insanların ilgisi 

artmış hatta gökyüzü bazı insanları ihtiyaçlardan farklı meraklara yöneltmiştir ve 

insanlar  astronomi ile ilgilendikçe farklı yeni şeyler keşfetmeye başlamışlardır. 

Gökyüzünü tanıma, anlama, gökyüzünde gerçekleşen olayları çözmek için farklı teoriler 

geliştirmeye başlamışlardır.  

 

         Bu çalışmada, insanların tarihsel gelişimi süresince  astronomiyi sadece günlük 

bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olarak görmekten çok, evreni tanıma ve 

anlamaya çalışma; evrenin geçmişini öğrenme  ve geleceği konusunda fikir sahibi 

olmak için kullanmaya başlamalarından günümüze kadar olan süre içerisinde astronomi 

ile ilgilenmiş bazı astronomların çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir.  

 

Bu çalışmanın hazırlanmasında yardım ve önerileri ile katkıda bulunan, 

danışman hocam sayın Dr. Birol Gürol ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 

Fakültesi hocalarından Sayın Yavuz Unat hocama saygı ile teşekkürlerimi sunarım.  
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1. ASTRONOMİNİN  DOĞUŞU 

 

                 2000-3000 yıl önce günlük yaşamın bugünkü kadar karmaşık olmadığı 

düşünülürse, insanlar gökyüzüne daha çok bakma imkanı bulabilmişlerdir. Dikkatlerini 

çeken her şeyi kafalarında biriktirmişler, kayalara işlemişlerdir. Bize o günlerden sadece  

kaydedilen bilgiler ulaşabilmiştir. Belki de tarihsel felaket yada başka etkenlerle 

kaydedilenlerin bir kısmı da yok olmuş olabilir. Gök yüzünün eski tarihlerde daha temiz  

olduğu söylenebilir;  Örneğin, Sirius (Akyıldız) yıldızının günümüzde çok zor görülen 

bileşeni Sirius B, Afrika’da bir kavim tarafından kayalara tarihin ilk çağlarında 

işlenmiştir. Demek ki o tarihlerde insanlar Srius’un bileşenlerini ayrı ayrı seçebilecek 

kadar gökyüzü temizdi veya gökyüzü farklı bir görünüme sahipti ve sirius bileşenlerinin 

konumları ayrı ayrı görülebilecek konumdaydı yada o zaman insanların duyu organları 

daha farklı olmuş olabilir. Astronominin ilk belirtileri ve astronomiye karşı ilginin 

doğuşu tarım faaliyetlerinin başlamasıyla ilişkilidir. Tarım, mevsimlerin zamanını 

önceden bilmeye, yani takvim bilgisine ihtiyaç gösterir. Diğer taraftan takvim, gök 

cisimlerinin hareketlerinin bilinmesi ve anlaşılması demekti ve bu da çağlar boyunca 

yaşamsal önem taşımıştır. Özellikle Mısırlılar takvimle yakından ilgileniyorlardı. Çünkü 

Nil nehri onları yaşam kaynağıydı ve her yıl aynı dönemde taşıyordu. Diğer taraftan, 

toprağın sürülmesi, tohumlama ve ürünün toplanması gibi tarımsal faaliyetler için en 

elverişli zamanların bilinmesi de takvim çalışmalarına olan önemi artırmıştır. Ancak, 

gerek Mısır ve gerekse o dönemde ki diğer uygarlıklarda astronomi özellikle dini 

unsurlarla da iç içeydi. Çünkü o dönemde kervan sahibi tacirlerin geceleri kervanlarına 

yön bulma, Müslümanların Kabe’ye yönelme, namaz zamanlarını belirleme, dini 

günlerin önceden belirlenmesi gibi ihtiyaçları vardı.  

              Namaz zamanlarının  ve dini günlerin önceden belirlenmesi Ay takvimine göre 

yapılıyor ve medreselerde bu eğitim veriliyordu, bu zamanları belirleyecek   “ muakkit ”  

adı verilen kişiler yetiştiriliyordu. O dönemlerde yaşayan insanların  gökyüzünde 

gördükleri önemli olaylar ilk önce gece gündüz olayları idi. Daha dikkatli gözlemlerle 

Güneş’in ve Ay’ın ufukta farklı yerlerden doğup battıkları, Ay’ın yüzeyindeki girinti 

çıkıntılar  ve Ay evreleri gibi gözlemlerdi. Hatta takvim oluşumunun ilk başlangıç 

çalışmaları, o dönemde ki insanların gözlemledikleri Ay evrelerinin düzenli 

değişiminden  yararlanarak kendilerine göre bir takvim oluşturmalarıyla başlamış 
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olabilir. Yıldızların dağılımı dikkatlerini çekmiş onları hayvanlara ve eşyalara 

benzetmişler. Yıldızların kimisinin parlak, kimisinin sönük olduğunu, birbirlerine göre 

hareket etmediklerini, toplu halde hepsinin birden geceden geceye hareket ettiklerini 

izlemiş, yıldızların farklı renkte olduklarını da fark etmişlerdir. Samanyolu da 

dikkatlerini de çekmiş;  eski zamanlarda batıda yaşayan kavimler “ Sütyolu ”, doğuda 

yaşayan kavimler “ Samanyolu ” adını vermişler.  

              Günümüzde astronomi bilgisine günlük hayatta pek ihtiyaç duymuyoruz. Fakat 

yukarda da anlattığım gibi eski çağlarda insanlar tarımsal faaliyetlerini 

gerçekleştirebilmek, tacirler gece yolculukları sırasında kervanlarına yön verebilmek, 

dini günlerini belirlemek gibi ihtiyaçlardan dolayı astronomiye ilgi duymuşlar ve  

astronomi günlük yaşantılarına girmiştir.  
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1.1. Harezmi 

 

 
Harezmi 

(770-840) 
 

Memun zamanında yetişmiştir. Zamanının en büyük bilim adamlarından 

biridir. Matematik, astronomi ve coğrafya üzerine çalışmıştır. Yunan ve Hint bilgisini 

birleştirmeye çalışmıştır. Cebirin kurucusu olan Harezmi’nin iki önemli matematik 

kitabı vardır;  “Cebir”  ve  “Hint Hesabı”.  

Astronomik ve  trigonometrik tabloları vardır. Bu tablolar 1126’dan daha erken 

bir zamanda Bathlı Adelard tarafından Latince’ye tercüme edilmiştir. Bu tablolar sadece  

sinüs değil tanjantı da içeren ilk tablolardır. Bağdat’da Şemasiye ve Şam’da Kasiyun 

gözlemevlerinde gözlem yapan Harezmi, enlem dairesinin bir derecelik yayını 

ölçmüştür. Hazırladığı astronomi çizelgeleri Avrupa dillerine ve daha sonra Çince’ye 

çevrilmiştir. Hint rakamları ile hesap yapma yöntemlerini tanıtmış ve buna sıfır 

karakterini ekleyerek 10 tabanlı sistemi tamamlamıştır. Güneş saatlerine ilişkin de bir 

eseri vardır. Bir Dünya haritası hazırlamış, onun çevresini ve hacmini ölçmüştür.  
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1.2. Battani 

 
Battani 

(858-929) 
 

Devrinin en önemli astronomlarından ve matematikçilerinden olan Battani, 

Sabit ibn Kurra gibi, Urfa’ nın Harran bölgesindendir ve yıldızlara tapan Sabii dinine 

mensuptur. Rakka’ da özel bir gözlemevi kurmuş ve burada 887-918 tarihleri arasında 

son derece önemli gözlemler yapmıştır. Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini 

gözlemlemiş, yörüngelerini doğru bir biçimde belirlemeye çalışmıştır. Güneş ve Ay 

tutulmalarıyla ilgilenmiş, mevsimlerin süresini büyük bir doğrulukla hesaplamış, 

ekliptiğin eğimini de dakik olarak belirlemeyi başarmıştır. Ayrıca, Güneş yılını 365 gün 

5 saat 46 dakika 24 saniye olarak belirlemiş; Güneş’ in apojesinin (Güneş’in Yer’e en 

yakın olduğu nokta) boylamının Batlamyus’ un gözlemlerinden bu yana 16º 47’ artmış 

olduğunu bulmuştur. Bu, apoje ve perije noktalarının hareketli olduğu anlamına 

gelmekteydi. Ancak sonraları Copernicus ekinoksların salınımına inandığı halde Battani 

inanmamıştır.  

Battani, İslam astronomisinin önemli problemlerinden Kıble tayini meselesini 

de ele almıştır. Namaz kılarken secd edilmesi gereken yön kıble doğrultusudur. Bu 

yüzden islam dünyası’nda kıble yönünün belirlenmesinin büyük önemi vardır. İslam 

astronomlarının çoğu hazırladıkları cizlere, usturlablara ve rubu tahtalarına kıble 

cetvelleri eklemişlerdir. Kıble doğrultusunu ise İslam astronomları değişik yöntemlerle 

belirlemişlerdi. Bunlardan biri, usturlabın arkasındaki rüzgar gülü adı ile işlenmiş 

levhadan yararlanarak tayin etme yöntemidir. Battani ise kıble doğrultusu belirlenecek 

yerin ve Mekke’ nin boylam ve enlemini tespit etmiş ve boylam ve enlem farkını alıp 

Kıble doğrultusunu bulmuştur. Bu yöntem, daha sonra, İbn Yunûs (ölümü 1009), 

tarafından da kullanılmıştır. On beşinci yüzyıl astronomlarından Ali Kuşçu’ da 
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“Fethiyye” adlı eserinde Battani’ nin çözümüne benzer bir çözüm vermektedir. 

Mahmud b. Muhammed b. Ömer el-Çagmini (1345) Mulahhas fi’l-Hey’e 

(Astronominin Özeti) adlı eserinde yine aynı yöntemle kıble tayini verir.  

Battani’ nin Latinceye de çevrilen en önemli yapıtı De Scienta Stellarum – Ce 

Numeris Stellarum et Motibus adıyla tanınan tablolu bir astronomi incelemesidir. 

Battani’ nin bu zici, o güne kadar yapılan bütün ziclerden daha doğruydu.  

Aynı zamanda matematikçide olan Battani, bu alanda da son derece önemli 

çalışmalar yapmıştır. Sinus, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı gerçek 

anlamda ilk defa kullanan bilim adamının Battani olduğu söylenmektedir. Battani, 

çalışmaları sırasında bazı temel trigonometrik bağıntılara ulaşmış ve bunları astronomik 

hesaplamalarda kullanmıştır.  
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1.3. Abdurrahman el- Sûfi 
 

 

Abdurrahman el- Sûfi 
(903-986) 

 
Abdurrahman el-Sûfi, Batlamyus’ un Almagest’ inden yararlanarak hazırlamış 

olduğu yıldız katalogu ile tanınmıştır. Bu katalogda, kırk sekiz yıldız takımında bulunan 

yıldızlar tanıtılmış, bunların gökyüzündeki konum ve parlaklıkları bildirildikten sonra, 

Almagest’ te geçen yıldız isimlerinin Arapça karşılıkları verilerek, bu konuda Arapça’ 

da ki önemli bir boşluk doldurulmuştur. Abdurrahman el- Sûfi’ nin önerdiği terimler, 

daha sonra Doğulu ve Batılı astronomlar tarafından kullanılmış ve bunlardan 94’ü 

modern astronomi literatürüne girmiştir.  

13. yüzyılda Castilla-Leon Kralı X. Alfonso’ nun hazırlattırdığı Astronomi 

Bilgisi Kitabı adlı dört bölümden oluşan İspanyolca ansiklopedide, Abdurrahman el- 

Sûfi’ nin bu eseriyle diğer Müslüman astronomlarından bazılarının eserlerinden 

yararlanılmıştır.  

Abdurrahman el-Sûfi, astronomik aletlerinin geliştirilmesinde de önemli 

hizmetlerde bulunmuştur. Güneş’in yüksekliğini ölçmekte kullanılan usturlapların 

ölçme duyarlılığını arttırmış ve 10 kg ağırlığında gümüşten bir gök küresi yapmıştır. 

Ayrıca, 123. 5 cm çaplı bir halka kullanarak ekliptiğin eğimini 23º 33’ 45” olarak 

belirlediği bilinmektedir.  

 8 



1.4. Ebû el-Vefa el-Buzcani 

 

 
Ebû el-Vefa el-Buzcani 

 (940-998) 

Yazmış olduğu eserlerle astronomiye büyük hizmetlerde bulunan Ebû el-Vefa 

el-Buzcani, küresel astronomide karşılaşılan sorunların çözülebilmesi için, yeni 

trigonometrik bağıntıların keşfedilmesi suretiyle trigonometrinin geliştirilmesi 

gerektiğini anlamış ve araştırmalarını daha ziyade bu alana yöneltmiştir. Habeş el-Hasip 

ve el-Mervezi gibi önemli matematikçileri izleyerek, tanjant ve sekant fonksiyonlarını 

tanımlamış ve trigonometrik fonksiyonların yaylarının büyüklüğüne göre değişen 

değerlerini 15 dakikalık aralıklarla hesaplayarak tablolar halinde sunmuştur.  

Bağdat’ta yaptığı gözlemlerle ekliptiğin eğimini ölçen el-Buzcani, mevsim 

farklarını bulmak için ekinoksları gözlemlemiş, ayrıca Bağdat’ın enlemini de ölçmüştür. 

El-Zic el-Vazıh (Apaçık Zic) adlı bir de Zic hazırlamıştır.  

Birûni ile ilişki içinde olan Ebû el-Vefa el-Buzcani Bağdat’ ta, Birûni ise 

Harezm’ de 997 yılındaki Ay tutulmasını gözlemlemişler ve her iki kentteki tutulma 

farkını bir saat olarak bulmuşlar ve bu bulgudan hareketle, iki kent arasındaki boylam 

farkını doğru olarak saptama olanağını elde etmişlerdir. Ayrıca her iki bilim adamı da 

ekliptiğin eğimini 23º 37’ olarak belirlemişlerdir.  

Ebû el-Vefa çalışmalarını iki farklı gözlemevinde yürütmüştür. Bunlardan 

birisi Şemsüddevle ve diğeri ise kendi gözlemevidir. Bu ikincisinde onun büyük boyutlu 

aletler yaparak dakik gözlemlerde bulunduğu söylenmektedir.  
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1.5. Birûni 

 

 
Birûni 

(970-1030) 

11. yüzyılın çok yönlü bilginlerinden biri olan Birûni’nin büyük bir Türk 

hükümdarlığından Gazneli Mahmud’un  oğlu Mesud için 1030 yılında hazırladığı 

Kanûn el-Mesudi fi el-Hey’e ve el-Nücûm (Astronomi ve Astrolojide Mesud’ un 

Kanunu) adlı meşhur astronomi kitabı, İslam Dünyası’ nda bu sahada yazılmış olan en 

kapsamlı eserlerden biridir. Trigonometriye ayrılmış olan uzun giriş bölümünde, 

trigonometrik fonksiyonların birer oran veya sayı niteliğinde olduklarına dikkat 

çekilmiş ve birim çemberin yarıçapının 1 olarak kabul edilmesi önerilmiştir.  

Yer’in günlük hareketi üzerinde duran Birûni, bu konuda bir de kitap yazmıştır. 

Ancak bu eser kaybolduğu için, görüşlerini ayrıntılarıyla bilme şansımız yoktur. Kanûn 

el-Mesudi’de de bu konunun tartışıldığı, fakat sonuçta Yer’in durağan olduğu şeklindeki 

Batlamyuscu görüşün benimsendiği görülmektedir. Aristoteles fiziğinin hakim olduğu 

bir dönemde, bu konunun gündeme getirilmiş olması oldukça önemlidir.  

Birûni tutulma düzlemi eğiminin sabit olup olmadığını araştırmış ve bu amaçla 

kendisinden önce yapılan gözlemleri incelemiştir. Sonuçta bu eğimin sabit olduğuna ve 

ölçümlerde karşılaşılan büyük farkların ise kusurlu aletlerle yapılmış gözlemlerden 

kaynaklandığına karar vermiştir.  

Birûni’de diğer pek çok İslam astronomu gibi Kıble yönünün belirlenmesi 

konusunda da çalışmıştır. Tahdid Nihayat el-Amakin (Yerlerin sınırlarının çizilmesi) 

adlı serinde Birûni farklı bir yöntem önermektedir. Birûni, ilkin, Mekke ile Gazne 

arasındaki boylamsal farkı bulur ve dört farklı metotla, Gazne’nin kıbleye olan 

istikametini tespit eder. Kanûn el-Mesûdi adlı eserinde ise Birûni İbn el-Heysem’in 
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yönteminin geometrik yapısına benzer çok daha kısa bir biçimde kıble yönü belirlemesi 

yapmaktadır.  

Birûni diğer bir önemli astronomi eseri Kitab el-Tefhim li-Evail Sına’ at el-

tencim’dir (Eski yıldızbilim sanatının aktarımı). Burada Birûni, kürelere ve astronomiye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler vermektedir. Birûni’ye göre gök küre dönen bir topa benzeyen 

bir cisimdir. Bu cismin içerisinde pek çok cisim bulunur. Bu cisimler dairesel 

hareketlerinden dolayı küre olarak adlandırılırlar. Birbirini çevreleyen sekiz küre vardır. 

Bunlar bir soğanın katmerleri gibidirler. Her kürenin iç ve dış katmanları arasında 

boşluk bulunur. Böylece iki uzaklık oluşur; en yakın ve en uzak. İlk küre Ay’ ın 

küresidir. Sonra sırasıyla Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn’ ün küreleri 

gelir. En son küre ise sabit yıldızlar küresidir.  

Teleskopun keşfine kadar yapılan gökyüzü gözlemlerinin amacı, gök 

cisimlerinin konumlarının mümkün olduğunca hassas bir şekilde belirlenmesidir. 

Birûni, bunun için gözlem aletlerinin boyutlarını büyütmek yerine, açı büyüklüklerinin 

okunduğu cetvellerin çapraz çizgilerle taksimatlandırılması yöntemini geliştirerek, 

verniye ilkesinin temellerini atmıştır. 16. yüzyıl sonlarında, ünlü astronomlardan Tycho 

Brahe de bu yöntemi kullanacaktır.  
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1.6. Ömer  Hayyam 
 

 
Ömer  Hayyam 
(1045- 1123) 

 

İran’da meşhur Rübaiyat şairi olarak tanınan, matematikçi, astronomdur. Ömer 

Hayyam’ın astronomi alanındaki çalışmaları önemlidir. Eskiden beri kullanılmakta olan 

takvimlerin düzeltilmesi için Selçuklu Sultanı Celaleddin Melikşah (1052-1092), (1074-

1075) yıları civarında İsfahan’da bir gözlemevi kurdurmuş ve başına da dönemin en 

ünlü astronomlarından biri olan Ömer Hayyam’ı getirmiştir. Ömer Hayyam ile 

arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, daha önce kullanılmış olan 

takvimleri düzeltmek yerine, mevsimlere tam olarak uyum gösterecek yeni bir takvim 

düzenlemenin daha doğru olacağına karar verilmiş ve bu maksatla gözlemler yapılmaya 

başlanmıştır. Gözlemler tamamlandığında, hem Zic-i Melikşahi  (Melikşah Zici) adlı zic 

ve hem de el-Tarih el-Celali denilen Celaleddin Takvimi düzenlenmiştir (1079). 

Celaleddin Takvimi, bugün kullanmakta olduğumuz Gregorius Takvimi’nden çok daha 

dakiktir;  Gregorius Takvimi, her 3330 yılda bir günlük bir hata yaptığı halde, 

Celaleddin Takvimi 5000 yılda yalnızca bir günlük hata yapmaktadır.  

 12



1.7. Uluğ Bey 
 

 
Uluğ Bey 

(1393-1449) 
 

Timur’un bilimi desteklemek amacı ile Herat’ta (başkent) bilim adamlarını 

toplaması ve bu konuda çeşitli kurumlar inşaa etmesi, 15. Türkistan’ın parlak dönemi 

yapmıştır. Timur’un torunu Uluğ Bey (yönetici hükümdar ve bilim adamı) ise 

Semerkantd şehrini bilim ve kültür merkezi haline getirmiştir.  

1421 yılında kurduğu Semerkand medresesinin bir devamı niteliğinde 

gözlemevi inşaa etmiştir. 23 metre çapında ve 30 metre yüksekliğindeki bu 

gözlemevinde Gıyaseddin Çemşid, Ali Kuşçu, Kadızade-i Rumi gibi bilim adamları da 

çalışmıştır.  

Gözlemevinde yapılmış konum ölçümü çalışmaları “Uluğ Bey Ziyci” adlı 

eserde toplanmıştır. Eser gözlem tekniklerini, hesap yöntemlerini, sabit yıldızların 

konumlarını ve yıldız bilgilerini içermektedir. Burada  güney yarıküreden görülebilen 

48 takımyıldızına ait 1028 yıldızın da konumları kayıtlıdır. Katalog 17. yy ‘a kadar 

konum astronomisi için temel kitap olarak kullanılmıştır. Batlamyus’un hesaplarında ki 

pek çok hatayı da ortaya çıkarmıştır.  

Bir yılın uzunluğunu 365 gün 5 saat 49 dakika 15 saniye olarak belirlemiştir 

(gerçek değerden 26 saniye daha fazla). Ek olarak oluşturduğu “Gezegen Hareketleri 

Çizelgesi”, uzun süre popülerliğini korumuştur. Parlak, 5 gezegenin (Satürn, Jüpiter, 

Mars, Venüs ve Merkür) yıllık devinimlerini verdiği bu çalışma doğruluğu nedeniyle 

hala dikkate alınmaktadır.  

Uluğ Bey’in ölümünden 3 yıl sonra, ihmal edilen gözlemevi yavaş yavaş önde 

gelen merkez olma özelliğini yitirmiştir. Gözlemevinin yeri 1908 de Rus arkeologlar  

tarafından bulunmuştur.  
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1.8. Paul  of  Middleburg 
 
 

Paul  of  Middleburg 
(1446-1534) 

 
Bugün Hollanda sınırları içerisinde bulunan Zealand’de doğmuş olan bilim 

adamı ve piskopos Roma’da ölmüştür. Çalışmalarından ötürü Zealand Katedral özel 

heyeti üyeliği aldı ancak bilinmeyen bir nedenle bu üyeliği düşürülmüştür.  Bu doğduğu 

yere karşı derin bir öfke ve nefret beslemesine yol açmıştır. Dolayısıyla, ilk 

çalışmalarını yaptığı Louvain’de bir süre öğretmenlik yapmıştır.  Daha sonra Venedik’e 

Sinyor tarafından davet edildiği bilim kuruluna girmiştir.  Bütün İtalya’yı dolaştı ve 

Fizik’le uğraşmayı tercih etmiştir.  Daha sonra,  kendini kimi kişilere vakfetmiş ve 

çalışmalarını da buralarda sürdürmüştür. Fossombrone başpiskoposluğuna aday 

olduğunda bazı eserlerini yok etmiştir.  Bunlar,  “Gindizio dell anno 1480” ,  bu 

çalışmasında matematikçiler için bazı kısıtlamalar öne sürmüştür.  Daha sonra,  kendisi 

hanedan arması altında astronomiye geçmiş ve piskopos sarayını güzelleştirip 

genişletmiştir.  Tefecilere karşıda mücadele eden Paul,  takvimin yeniden 

düzenlenmesiyle ilgili 1487 yılında “Epistola ad Üniversitatem” eserini yazmıştır.  

Bunu “Epistola apologetica” takip etmiştir.  Son olarak ta en önemli çalışması olarak 

kabul edilen “Paulina de recta pasch celebratione” (1513) yi yazmıştır.  Soyadı 

bilinmeyen Middleburg’lı Paul Roma’da ki ilahi Divan’a yardımcılık ederken ölmüştür.       
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1.9. Nikolas Copernicus 
 

 

Nikolas Copernicus 
(1473- 1543) 

 

Copernicus 1473 yılında Torun kasabasında  doğmuştur. Annesi Alman asıllı, 

babası Nikolaus bir tüccardı. Babasını küçük yaşta kaybeden Copernicus, amcası 

Ermland papazı Lucas Waczenrode tarafından yetiştirilmiştir. Amcası onun papaz 

olmasını istiyordu. İlk önce Torun’da St. John okuluna, daha sonra da Wloclawec’deki 

Katedral okuluna devam etti. Burada ilk Astronomi derslerini Nikholas Vodka’dan aldı. 

Orta öğrenimini tamamlayınca Cracow Üniversitesi’ne  gönderilen Copernicus burada 

Felsefe, Astronomi, Coğrafya ve Astroloji derslerine devam etti. Copernicus, burada 

Albert Brudzewski’den Matematik ve Astronomi dersleri aldı ve bazı Astronomi aletleri 

kullanmasını ve gözlem yapmasını öğrendi. Albert Brudzewski gezegen kuramlarını 

çok iyi bilen bir bilim adamıydı. 1482 yılında da Peurbach’ın (1423-1461) Theoricae 

Novae Planetarum (Gezegenlerin Yeni Teorileri) adlı eserine bir şerh yazmıştı. Bu bilim 

adamı sayesinde oldukça iyi bir Astronomi bilgisi sahibi olan  Copernicus Astronomi ile 

ilgili kitap koleksiyonuna da bu yıllarda başladı.  

1496’da tekrar Torun’a dönen Copernicus rahip olmak için beklemeye başladı. 

Bu bekleme süresinde de Bologna’da hukuk öğrenimi ile geçirmeye karar verdi. Burada 

dönemin önemli Astronomları Giocomodi di Pietramellaro ve Domenico Maria da 

Novaro’dan ve matematikçilerinden  Scipione del Ferro ve Benedetti Pancarasi’den 

dersler de aldı. Hoca Novaro ve öğrenci Copernicus, Batlamyus sisteminin yetersizliğini 

ve düzeltilmesi konusu üzerinde  de durmuşlardır. Burada ayrıca  Scipione del 

Ferro’dan da matematik ve geometri dersleri alan Copernicus, Peurbach ile 

Regiomontanus’un (1436- 1476) görüşlerini de ayrıntılı bir şekilde öğrenme fırsatı 

bulmuştur.  
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Copernicus, 1501 yılında Padua’ya dönmüş ve rahiplik görevine başlamıştır. 

1503 yılında ise Ferra Üniversitesi’nden hukuk doktoru payesini aldı. Ferra’da kaldığı 

süre içerisinde bazı önemli kişilerle tanıştı. Bunlarında arasında Celio Calcagini  (1479-

1539) oldukça önemlidir. Ferraralı olan Calcagini 1525 yılında “Quod Caelum Stet”, 

“Terra moveatur”, “Uel de Perenni Motu Terra” adlı bir eser kaleme almış ve burada 

Yer’in günlük hareketine dayanan bir sistem ortaya koymuştur. Burada Calcagani, 

evrenin yirmidört saatte dolamının sakıncaları üzerinde durur ve dönenin Yer olması 

gerektiğini savunur. Yer evrenin merkezindedir;  ancak ekseni etrafında günlük dolanım 

yapar.  

Hukuk öğrenimini tamamlayan Copernicus, 1506’ya kadar Padua’da tıp eğitimi 

aldı, 1506’da memleketine döndü ve Frauenburg  Katedrali’ne  papaz olarak atandı. Bu 

katedralin kulelerinden birine  yerleşti. Bugün bu kule  “ Copernicus Kulesi  ”  adını 

taşımakta ve müze olarak kullanılmaktadır. Onun bu kuleye yerleşmekteki amacı, 

çevresinin açık olması ve gözlem yapmaya elverişli olmasaydı. Buraya kendi amacına 

yardımcı olacak kadar birkaç gözlem aracı yerleştirmişti. Gerçekte Copernicus iyi bir 

gözlemci değildir; frauenburg’da yirmi yedi gözlem yapmıştır. Bunlar da çoğunlukla, 

Ay ve Güneş tutulmalarına ve gezegenlerin kavuşumlarına ilişkindir.  

Copernicus gözlemciden çok bir teorik  Astronomdur. Çalışmalarını gizli, ama 

sürekli olarak geliştirmiş, otuz yıla yakın bir süre  sistemini ortaya koymak için 

çalışmalar yapmıştır. Sisteminin ayrıntılarını açıklamadan önce Copernicus, sisteminin 

ana hatlarını  “Commentarious” ‘da verir. Copernicus burada şunları söyler:  “ Böylece, 

34 daire, evrenin tüm yapısını  ve  yıldızların koro halindeki dansını açıklamak için 

yeterlidir.”  Ona göre, Venüs ve Merkür’ün Güneş’in etrafında dolandığını ileri sürmek, 

“Yer’i evrenin merkezine hapseden ve hemen hemen sınırsız çokluktaki dairelerle 

oyalanmak”tan daha iyidir. Gerçekte, Copernicus’tan önce, daha az sayıda daire 

kullanarak gökyüzündeki hareketleri açıklama girişimi vardır. 13. Yüzyılda yaşamış 

Novaralı Campanus, Göksel cisimlerin  hareketlerini açıklamak için daire sayısını  34’e, 

yine 15. Yüzyılda yaşamış olan Jhon Tolhopf ise bu sayıyı 28’e indirmeye çalışmışlardı. 

Ancak Campanus’un konuyla ilgili çalışması The Teory  of the Planets (Gezegenler 

Teorisi) yayımlanmıştır; sadece Tycho Brahe tarafından bir kez adı anılmaktadır. 

Copernicus’un bu çalışmadan haberdar olup olmadığını bilmiyoruz.  
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Copernicus’un  bu küçük şehri mutemelen, Papa Celement ΙΙΙ’e  ithaf  edilmiş 

olmalıdır. Zira Papa 1533 yılında Widmanstad’ın Vatikan bahçesinde, Copernicus’un 

sistemini tanıttığı bir konuşmaya katılmış ve bundan birkaç yıl sonra da  Capua baş 

Piskoposu  Kardinal  Von Schöenberg Copernicus’a eserini basması için ısrar ettmiştir. 

Ancak Copernicus bu konuda isteksiz ve gönülsüz tavır sergilemekteydi.  

Gemma Frisius, Copernicus’un çalışmasından haberdar olan ve onun 

çalışmalarını görmeye can atanlardan biriydi. Copernicus’a gönderdiği 1541 tarihli 

mektubunda, yeni bir evren ve yeni bir Dünya ümit ettiğini yazar. Ona göre halihazırda 

kullanıla gelmekte  olan Astronomik tablolar oldukça yetersizdir. Bu tablolara 

dayanarak gökcisimlerinin hareketlerine boylam ve enlemlerine ilişkin herhangi bir şey 

söylemek imkansız hale gelmiştir. Copernicus bunları doğru bir şekilde oturtursa  “bize 

yeni bir Dünya, yeni bir gök  ve yeni bir evren”  verebilirdi. Ne var ki, Gemma’ya göre  

Copernicus kuramının doğru yada yanlış olması, Yer’in dolanması ya da sabit olması 

önemli değildi. Onun istediği, gezegen hareketlerinin tam olarak ölçülebilmesidir. 1543 

tarihli diğer bir mektubunda ise Gemma, Büyük Adam Nicolaus Copernicus’un 

matematiksel çalışmasını büyük bir arzuyla beklediğini yazar.  

 1539 yılında ise, Rheticus adıyla tanınan george Joachim (1514-1576)  

Copernicus’u ziyaret etmiş ve iki sene onun yanında kalarak sistemi hakkında bilgi 

sahibi olmuştur. Rheticus geri döndüğünde sistemi daha geniş çevrelere tanıtmak için 

bir makale kaleme almıştır (Prima Narratio de Libris Revolutionum, 1540).  

 1542’de, Wittenberg’de Astronomi ve Matematik profesörü olan, Peurbach’ın 

Gezegenlerin Yeni Teorileri adlı eserinin yeniden basımının  önsözünde, birkaç eğitimli 

kişinin Astronomik tablolardaki hataları düzeltmek üzere  olduğundan söz ederek 

şunları söyler: “ Astronomiyi düzeltmeye çalışan bütün insanlar arasında en son ve en 

seçkin mucitin büyük bir mirasla yükseleceği muhakkaktır.” 

 Artık Copernicius’un Güneş’i merkeze alan, Yer’i de bir gezegen gibi Güneş 

çevresinde dolandıran bir sistem kurduğu söylentileri bütün Almanya’da yayılmıştı. 

Copernicius çok yaşlanmış ve son zamanlarda da hastalanmıştı. Titizlikle koruduğu 

müsveddelerini basılmak üzere Piskopos Giese gönderdi. Basım işini Rheticus üstlendi. 

Ancak dini çevreler Copernicius’u hoşgörü ile karşılamıyorlardı. Özellikle 

Protestanlardan sert tepkiler geliyor ve Papa'yı İncil’e sadakat göstermemekle 

suçluyorlardı. Bunların başında Luther ve Melanchton yer almaktaydı. Rheticus zor 
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durumdaydı;  bu yüzden eserin basım işini Nurnberg’de Rahip Andrea Osiander’e 

(1498-1552)  bıraktı. Ancak tepkilerden korkan Osiander kitaba bir önsöz ekledi. Bu 

önsözde şunlar yazılıydır; “ Bu çalışmanın varsayımlarıyla ilgilenen okuyucuya;  Yer’e 

hareket veren ve Güneş’in evrenin merkezinde hareketsiz olduğunu beyan eden bu 

çalışmanın tuhaf varsayımlarının getirdiği yenilik hemen her tarafta duyuldu. Bazı bilim 

adamlarının tepki göstermiş ve uzun zaman önce sağlam temeller üzerine kurulmuş olan 

özgür sanatlar arasında bir kargaşalık yaratmanın doğru olmadığını düşünmüş 

olduklarına hiç kuşkum yok. Ne var ki konuyu yakından incelerlerse bu yapıtın 

yazarının suçlanacak bir şey yapmamış olduğunu göreceklerdir. Zira bir Atronomun 

görevi, göksel hareketlerin tarihini dakik ve özenle toplamak ve bu hareketlerin 

nedenlerini ya da onlara ilişkin varsayımları düşünmek ve tasarlamaktır. Onların gerçek 

nedenlerine hiçbir zaman ulaşılamayacağına göre geçmişte olduğu gibi gerçekte de 

geometri prensiplerinden yararlanılarak bu hareketler hesap edilebilir. Yazar bunda 

mükemmel bir başarı göstermiştir. Bu varsayımların doğru hatta muhtemel olması 

gerekmez. Bu varsayımlar gözlemlere uygun düşen bir hesaba ulaşırlarsa bu kafidir.” 

Bu anıtsal yapıt “De Revolutionnibus”(Gök Kürelerinin Hareketi)  adıyla 1543 

yılında basıldı. Söylendiğine göre ölümünden birkaç saat önce de bir kopyası 

Copernicus’a  yetiştirildi (24 Mayıs 1543).  

 
1.9.1. De Revolutionibus  (Gök Kürelerinin Hareketi)  

Nicolai Copernici Tormensis de Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VΙ  

adıyla basılan kitap De Revolutionibus olarak tanınır. De  Revolutionibus (Gök 

Kürelerinin Hareketi)  adlı bu yapıt iki ana bölümden oluşur. Bunlar önem ve amaç 

bakımından birbirinden farklıdır. Birinci bölüm genel okuyucu topluluğuna hitap eder 

ve sistemin ana hatlarını, ikinci bölüm ise uzmanlar için yazılmış olup sistemi 

ayrıntılarıyla ve matematik form içinde verir.  

Eserin 1. Kitabında temel varsayımlarını veren ve yukarıda verilen konuları 

tartışan Copernicus burada ayrıca bir kirişler tablosu verir. Kitap ΙΙ, ekvator, meridyen, 

deklinasyon gibi Astronomik kavramların açıklanmasına ayrılmıştır. Burada ayrıca bir 

de bir yıldız kataloğu yer alır. Bu katalogda, 1024 yıldızın konumları verilmiştir. Bu 

1024 yıldızdan 15’i birinci parlaklık derecesinden, 45’i ikinci parlaklık derecesinden, 

206’sı üçüncü parlaklık derecesinden, 476’sı dördüncü parlaklık derecesinden, 217’si 

beşinci parlaklık derecesinden, 49’u altıncı parlaklık derecesindendir. 11 yıldız sönük, 
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5’i ise bulutsu (nebulae)  olarak verilmiştir. Kitap ΙΙΙ’de ekinoksların presesyonu 

konusu, ele alınmış ve Yer’in ekvator düzleminin değişmesinin koni hareketi 

oluşturduğu öne sürülmüştür. Burada Copernicus eskiden beri süre gelen bir yanlışlığı 

da kabul ederek Yer’ bir üçüncü hareket, trapidasyon hareketi vermiştir. Kitap ΙV’de ise 

Ay’ın hareketi, Güneş ve Ay’ın Yer’e uzaklıkları ele alınmıştır. Kitap V’de, 

gezegenlerin ortalama hareketleri, paralaksları ve gezegenlerin düzensiz hareketlerinin 

(ileri-geri  hareketler) Yer’in hareketine göre açıklaması verilmiştir. Kitap VΙ’da ise 

gezegenlerin enlemsel hareketleri ele alınmıştır.  

Copernicus ilkin sisteminin temel prensiplerini verir. Bu temel prensipler 

şunlardır: 

1. Evren küreseldir. Bunu eskiden bilinen biçimde kanıtlar. Evren  küreseldir, 

çünkü küre en mükemmel şekildir, en çok şeyi içine alır, gibi.  

2. Yer küreseldir. Copernicus Yer’in küreselliğine yine eski kanıtlamaları 

kullanır.  

3. Gök cisimlerinin hareketi dairesel, muntazam ve sonsuzdur. Ona göre, gök 

cisimleri dairesel veya dairesel hareketlerden oluşan hareketler yaparlar. Dairesel 

hareketin başı ve sonu yoktur. Yalnız böyle bir hareket geçmişi geri getirebilir. Ancak 

böyle bir hareketle gece ve gündüzün birbirlerini izlemeleri, uzayıp kısalmaları, mevsim 

farklarını açıklamak mümkündür. Gök cisminin gayri muntazam hareket ettiğini kabul 

etmek tanrının gücünden kuşkulanmak demektir. Bu ise olanaksızdır. Bu kanıtlamalarda 

eskiden beri kullanılan kanıtlamalardır.  

Yer’de dahil olmak üzere bütün gezegenler Güneş’i merkez alarak dolanırlar. 

Copernicus, sisteminde gök cisimlerini şöyle sıralamıştır:  Merkezde Güneş, çevresinde 

sırasıyla Merkür, Venüs, Yer, Mars, Jüpiter, Satürn  dolanır. Ay ise Yer’in çevresinde 

dolanır.  

Copernicus’un ortaya koyduğu Güneş merkezli bu sistemin en temel özelliği ve 

diğer sistemlerden farkı, Yer’in hareketli olduğu düşüncesidir. Copernicus’a göre  

otoritelerin bir çoğu Yer’in evrenin merkezinde ve hareketsiz olduğunu kabul ederek 

aksinin düşünülemeyeceğini ve saçma olduğunu ileri sürerler;  oysa bu 

yanıtlandırılmamış bir sorudur. Her görünen hareket ya gözlemcinin hareketinden ya da 

gözlemlenen objenin hareketinden veya her ikisinin hareketinden meydana gelir. Eğer 

her ikisi aynı yöde ve aynı hızla hareket ediyorsa hareket gözlenemez. Günlük harekette 
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bütün evrenin Yer’in çevresinde yirmi dört saatte bir dolanım yaptığı kabul edileceği 

gibi, evrenin hiç hareket etmediği, yalnızca Yer’in ekseni çevresinde doğudan batıya 

döndüğü kabul edilebilir;  her iki durumda aynı hareket gözlemlenir. Evren her şeyi 

içine alandır;  hareketin neden içine alana değil de içe alınan, başka deyimle her şeye 

mekan sağlayana verildiğini anlamak ise olanaksızdır. Aynı nedenlerden ötürü 

Pythagorasçılar, Herakleides ve Ephantus, Çiçero’nun bildirdiğine göre Hicetas’da 

Yer’in evrenin merkezinde döndüğünü ve bu hareket sonucunda yıldızların doğuyor ve 

batıyor gibi göründüklerini kabul etmişlerdi.  

Copernicus’a göre, eskilerin Yer’i evrenin merkezinde ve hareketsiz olarak 

kabul etmelerinin nedeni ağırlık ve hafifiliğe ilişkin görüşlerdir. Buna göre ağır olan 

şeyler merkezde hareketsiz kalırlar. Bir diğer neden de basit öğelerin basit hareket 

yapmalarının ön görülmüş olmasıydı. Toprak ve su gibi ağır olanlar merkeze, hava ve 

ateş gibi hafif olanlar ise çevreye doğru, gök cisimlerini oluşturan öğe olan eter ise 

dairesel hareket yapmaktadır. Bu koşullar altında, Yer’in günlük hareket yapabileceğini 

düşünmek olanıksızdır. Çünkü dört öğe doğalarına uygun olmayan hareket yapmaya 

zorlanmış olurlar. Ayrıca Yer böyle bir hareket yapmış olsa, bunun korkunç hızlı 

hareket olması gerekecek ve bu hızın etkisiyle parçalanarak dağılıp gidecektir. Ayrıca 

yukarı doğru atılan bir taş aynı yere düşmeyecek, bulutlar hep batıya doğru hareket 

edecek ve büyük fırtınalar meydana gelecektir.  

Ancak neden hızı çok daha fazla olması gereken  evrenin hareketinden 

korkulmuyor da, hızı çok daha az olan Yer’in hareketinden korkuluyor?  Oysa 

merkezkaç kuvvetinin etkisiyle evren her an büyüyecek, sonunda hız ve  evren sonsuz 

olacaktır. Fizik prensiplerine göre de sonsuzun hareketi yoktur. Sonun da evren 

hareketsiz kalacaktır. Sınırları bilinmeyen evrene hareket verileceğine, sınırı bilinen 

Yer’ e hareket verilmesi daha akla yatkındır.  

 Copernicus’a göre, Yer’e günlük hareket dışında yıllık hareket de verilebilir. 

Böylece gezegenlerde görülen ve yer merkezli sistemlerde anlaşılması olanaksız olan 

intizamsızlıklar da bir çırpı da açıklanmış olur. Yer evrenin merkezi değil, yalnızca bir 

gravitasyon merkezidir. Gravitasyon, başka bir deyişle ağırlık, nesnelerin bir araya 

gelerek bir küre meydana getirmelerini sağlayan, doğa tarafından nesnelerin içlerine 

konulmuş bir istektir.  
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Copernicus bu temel prensiplerini verdikten sonra sisteminin ayrıntılarını ele 

alır ve sırasıyla Yer, Ay ve gezegenlerin düzensiz hareketlerini açıklar.  

Batlamyus’un Yermerkezli Evren Kuramı’nda Güneş’in bir tek düzensiz 

hareketi vardır. Batlamyus bu düzensiz hareketi eksantrik bir daire ile açıklar. 

Batlamyus Güneş'in hareketine ilişkin olarak şunları söyler; “Bu açıklanan şeylerle, 

şimdi, Güneş’in görünen düzensizliğini veya anomalisini vermek gerekiyor;  bu 

düzensizlik sadece tekdir, ve bu da en yavaş hareketinden ortalama hareketine kadar 

geçen zamanın, ortalama hareketinden en hızlı hareketine kadar geçen zamandan büyük 

olmasıdır.” 

Copernicus, Güneş’in görünen birinci düzensiz hareketini Batlamyus’ta olduğu 

gibi eksantrik daire ile açıklar. Ancak bu sistemde Güneş merkezdedir ve Güneş’in bu 

görünen hareketi Yer’in Güneş etrafındaki hareketinden kaynaklanır. Buna göre, Yer, 

merkezden belli bir miktarda kaydırılmış olan Güneş’i merkeze alarak eksantrik bir 

dairede dolanır (Şekil 1).  

 
  Güneş’in görünen ikinci düzensiz hareketi ise Güneş Merkezli Kuram’da 

Yer’in eksantrik dairesinin merkezinin küçük bir daire üzerinde hareket etmesiyle 

açıklanmıştır. Buna göre  yukarıdaki şeklimizde de  Güneş D’de yani merkezdedir. Yer 

ise, merkezi C olan ve D merkezli küçük bir daire üzerinde bulunan ve Batıya doğru  

hareket eden EFG dairesi üzerinde yer alan eksantrik bir daire üzerinde bulunur.  

Copernicus Ay’ın düzensiz hareketlerini açıklamak için üç daire kullanılır;  D 

merkezli, Ay’ın ortalama yıldızıl hareketini oluşturan ve doğuya doğru hareket eden 

taşıyıcı daire (Şekil 2);  C merkezli ve anomalistik harekete eşit bir hızda  (13˚ 3’ 

53”.56) batıya doğru hareket eden epicycle (ikincil çember) dairesi;  ve bir ayda iki defa 
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dolanan ve doğuya doğru hareket eden A merkezli küçük bir epicycle dairesi (eğimli 

daire, mail küre). Ay eğimli daire üzerinde yer alır (F). Böylece bu model ile, maximum 

Yer-Ay uzaklığı R + (r + r)  =   68;  0 ve minumum  Yer-Ay uzaklığı da R – (r + r)  =  

52;  0 olur            

 
Copernicus,  Venüs ve Üst  Gezegenler’in düzensiz hareketlerini  Yer’e  göre 

ve iki daire kullanarak açıklar. Merkezi C olan ve eksantritesinde Güneş’in  (D noktası) 

bulunduğu eksantrik  daire ve  gezgegenin üzerinde yer aldığı A merkezli epicycle 

dairesi (şekil 3). Gezegenin epicycle dairesini taşıyan eksantrik dairenin dolanımı 

gezegenin yıldızıl dönemine, epicycle dairesinin dolanımı ise kavuşum dönemine eşittir 

(Venüs ve Merkür dışındaki gezegenler için).  

Merkür gezegeninin hareketi diğer gezegenlere kıyasla daha karmaşıktır. Merkür 

gezegeni dolanımı sırasında iki kez Yer’e en yakın konuma gelmektedir. Bu da bu 

gezegenin hareketinin izahını güçleştirmektedir. Copernicus’un kuramında Merkür 

gezegeni, Batlamyus’da olduğu gibi, merkezi hareketli bir daire üzerinde bulunan bir 

taşıyıcı daire üzerindeki epicycle dairesi üzerinde yer alır. Şekil 4 Merkür’ün hareketini 

göstermektedir. AB dairesi Yer’in yörüngesidir ve merkezi C’dir. IH dairesi Merkür’ün 

taşıyıcı dairesidir. Bu dairenin merkezi F’dir ve bu F noktası, D merkezli EF dairesi 

üzerinde doğuya doğru hareketlidir. Merkür ise, KL episiklinin üzerinde yeralır. Yer 
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yörüngesinde bir dolanımını tamamladığında, F merkezli daire iki kez dolanır. Buna 

göre, Yer B veya A noktasında olduğunda Merkür’ün taşıyıcı dairesinin merkezi F 

noktasında (Güneş’e en uzak noktada);  Yer B′ veya A′ noktalarında (yani çeyreklerde 

olduğunda ise Merkür’ün taşıyıcı dairesinin 

 

 

merkezi E noktasında (Güneş’e en yakın noktada) olur.  
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1.9.2. Copernicus’un  Dayanak Noktaları 

Copernicus sisteminin ana hatlarını açıklamış olduğu Commentarious da şöyle 

der:  “Bu nedenle böyle bir teori (Yer merkezli sistem)  bana gerektiği kadar kesin 

görünmediği gibi akla da yatkın düşmüyordu. Bu noktaları saptadıktan sonra, bütün 

görünen değişikliklerin açıklanabileceği ve mutlak hareket prensibinin gerektirdiği 

şekilde her gezegenin muntazam hareket edebileceği daha rasyonel bir sistemin bulunup 

bulunamayacağını düşündüm... Bazı aksiyon ve postulalar kabul etmek koşuluyla, 

eskiden bize kalan yapıtlardan daha basit ve daha uygun olanına erişebilmeyi mümkün 

kılan çözümü buldum. “   

Copernicus burada gök olaylarını açıklamak için Güneş’i referans noktası 

olarak seçtiğini belirtmekte ve sanki onun evrenin fizik bünyesine uygun olup olmadığı 

problemi ile ilgilenmiyormuş izlenimini uyandırmaktadır. Böylece Copernicus, Yer’den 

başka bir referans noktası seçilip seçilemeyeceğini sorgular. Hiç kuşkusuz bir 

matamatikçi buna olumlu yanıt vereceği halde, bir fizikçi için bunu kabul etmek 

olanaksızdır. Çünkü o bir Astronomik sistemin evrenin gerçek bünyesine uygun olması 

gerektiğini savunur.  

15. ve 16. Yüzyıllarda, Avrupa’da Pythagorasçı görüşün etkisinde kalmış olan 

Platon felsefesinin egemen olduğu görülür. Nitekim Güney İtalya’da Floransa’da, 

Medici ailesinin himayesi altında bir akademi kuruldu. Copernicus’un çok yakından 

tanıdığı ve etkilendiği bazı Astronomlar ve Matematikçiler bu görüşü benimsediler ve 

onun savunucusu oldular. Pythagorasçı felsefeye göre nesnelerin matematik oran içinde 

bulundukları evren sonsuz bir harmonidir, ve bilgi ölçü olduğundan, yaratıcının 

zihninde şeylerin ilk modeli sayılardır. Bir kelime ile söylemek gerekirse, insan için 

olanaklı bilgi matematiksel bilgidir. Mademki Astronomi Matematiğin bir koludur, Şu 

halde Matematik değerlerin göreliğini paylaşması gerekir. Matematik açıdan bu iki 

sistemden hangisi doğrudur sorusu anlamsızdır. Ancak bu sistemlerden hangisi basit ve 

harmonik ise Pythagorasçılara göre onun evrenin gerçek bünyesine uygun olması 

gerekir.  

14. yüzyıldan sonra Astronomlar Batlamyus sistemini daha anlaşılır bir hale 

getirmek için çok uğraştılar, bu konuya ilişkin yapıtlar kaleme aldılar. Bu çalışmalar 

sırasında Regiomomtanus’un (1436-1475) tamamlayıp bastırdığı Peurbach’ın (1423-

1461) Epitome in Ptolemai Almagest Magestum adlı yapıtında ilk defa olarak gezegen 
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hareketleri ile Güneş’in hareketi arasında bir bağ olduğu ortaya atıldı. Daha açık bir 

deyimle Batlamyus sisteminde Güneş’in müstesna bir yeri olduğu meydana çıktı. Zira 

Batlamyus, gezegen hareketlerini açıklarken Güneş’e özel bir önem atfetmekteydi. 

Daha açık bir ifadeyle, gezegenlerin hareketleri Güneş’in hareketiyle ilişkilendirilmişti. 

Batlamyus Astronomisinde iç gezegenlerin epicycle’nin merkezi Güneş’e bağlı olarak 

hareket etmektedir. Yani, iç gezegenlerde, episiklin dolanım periyodu, Güneş’in 

ortalama hareketine eşitti (şekil 5).  

 

Böylece iç gezegenlerin Güneş’ten belli bir açıdan fazla uzaklaşması önlenmiş 

olmaktaydı. Zira yapılan gözlemler, iç gezegenlerin Güneş’ten belli bir açı değeri kadar 

uzaklaştığını, bunun da asla 90° ‘yi geçmediğini göstermekteydi. Oysa, epicycle 

kullanılmaz ise, Yer merkezli sistemde, Güneş ile gezegen arasındaki açısal uzaklık 0°-

360° arasında değişmeliydi. Dış gezegenlerde ise, gezegenin epicycle üzerindeki 

hareketi Güneş’in ortalama hareketine eşitlenmekteydi. Yani, Güneş’i gezegene 

birleştiren doğru, Yer’i epicycle’in merkezine birleştiren doğruya paraleldi (şekil 6).  
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Buda, gezegenlerin ileri geri hareketlerindeki Güneş’e bağlı periyodik 

değişimleri açıklıyordu. Ancak Batlamyus bu zorlamaların nedenini asla 

verememekteydi. Diğer taraftan, neden Güneş’in iç gezegenlerle her türlü açıyı 

yapamadığını ve neden gezegenlerin zaman zaman durup, ileri ve geri hareket 

yaptıklarını da açıklayamıyordu. Batlamyus’un yanıtlayamayacağı bütün bu soruları, 

Güneş’i merkeze almak ve Yer’i de bir gezegen gibi Güneş’in çevresinde dolandırmak 

süretiyle bir çırpıda çözümlemek mümkündür. 

Ne var ki, Copernicus, Batlamyus’un sadece verilerini kullanmakla kalmamış, 

eksantrik ve epicyle modelleri kullanmasına gerek olmasa bile bu modelleri 

kullanmıştır. Copernicus, kendi yeni kuramının Batlamyus kuramından daha iyi bir 

biçimde dairesel hareket prensibi’ni koruduğunu ifade eder;  ona göre epicycle ve 

eksantrik modeller muntazam hareketle bağdaşmamaktadır. Fakat buna rağmen, 

gezegenlerin hız ve mesafe değişimlerini açıklamak için bu modelleri kullanmak 

zorunda kalmıştır. Üstelik, Ay’ın hareketini açıklamak için iki epicycle kullanma 

yoluna gitmiştir. Bu yüzden de kuramı büyük ölçü de Batlamyus kuramına yakındır. 

Güneş, Yer dahil bütün gezegenler için tam merkezde değil, merkezden kaydırılmıştır. 
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Üstelik, tüm gezegenler için bir ortak merkez yoktur. Bu yönden bakıldığında sistem 

Yer merkezli olmadığı gibi, tam olarak Güneş merkezli de sayılmaz. Batlamyus sistemi 

hareketsiz bir gözlemciye göre tasarlanmıştı ve 16. ve 17. yüzyılda bile usturlablar, Yer 

merkezli sisteme göre yapılıyordu. Bu durumda Batlamyus sistemini geostatik 

(hareketsiz Yer), Copernicus sistemini de geodinamik (hareketli Yer) bir sistem olarak 

nitelemek olasıdır.  

Buna karşın, geri ve ileri hareket meselesi ise Copernicus kuramı ile daha iyi 

aydınlanmıştır. Bunlar artık Batlamyus kuramındaki gezegenlere ait olgular değil, 

Yer’in hareketiyle ortaya çıkan bir takım görüntü aldanmaları haline gelmiştir.  

 

1.9.3. Copernicus’un Karşılaştığı Engeller  

Copernicus sistemini kurarken çok büyük engellerle karşılaşmıştır. Bunların 

başında Teoloji gelir. Batlamyus – Aristoteles kozmolojisi Hıristiyanlığın ilk 

zamanlarında büyük tepkilerle karşılaşmış olmasına rağmen zamanla Hıristiyan dininin 

evren görüşü haline gelmiş ve Yer merkezli sisteme karşı çıkmak dine karşı çıkmak 

olarak algılanmıştır. Diğer taraftan kullanıla gelmekte olan Batlamyus sisteminin 

hesabını veremeyeceği hiçbir gök olayı yoktur. Yeni sistemin böyle denenmiş sisteme 

karşı başarı şansı çok zayıftı. Oysa Copernicus, Batlamyus’u eleştirirken dakiklik 

yönünden ondan daha fazlasını yapabilmek şöyle dursun, onun kadar yaklaşık değerler 

verebilmeyi büyük başarı sayacağını açıklıyordu. Yine algılarımız da Yer’in evrenin 

merkezinde hareketsiz olduğuna ve göğün 24 saatte çevremizde döndüğüne tanıklık 

ediyordu.  

Yer’in hareketi kabul edildiği takdirde öyle sorunlar ortaya çıkıyordu ki 

Copernicus döneminde bunların açıklamasını yapmak da olanaksızdı. Bunların en 

önemlisi yukarı doğru atılan bir taşın yine aynı noktaya düşmesiydi. Galilei gelmeden 

bunun kanıtlanması mümkün değildi. Copernicus, sistemiyle Aristoteles fiziğine karşı 

çıkarken, diğer taraftan kendini savunmak için Aristoteles fiziğinin verilerini kullanmak 

zorunda kalıyor bu nedenle de inandırıcı olamıyordu.  

Copernicus Güneş’in merkezde olmasının fiziksel izahını da veremez. Bunun 

için verdiği açıklamalar bilimsel olmaktan çok mistik açıklamalardır. Konuyla ilgili 

olarak Trimegistus’u ve Sophocles’in Elektra’sını söz konusu eder. Ona göre Güneş bir 

lamba gibidir; bütün evrenin aydınlatıcısıdır.  
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Bir diğer olay da sabit yıldızlarda paralaks görünmemesidir. Eğer Yer yörünge 

hareketi yapıyorsa, bunun sabit yıldızlara da yansıması, başka değimle sabit yıldızlarda 

paralaks görünmesi gerekir. Oysa 1838 de F. W. Bessel’in (1784-1846) paralaksı 

ölçmesine kadar kullanılan araçlar böyle çok küçük değerleri ölçecek dakiklikte değildi. 

Sabit yıldızlarda paralaks görünmemesi Batlamyus sistemini desteklemek için 

kullanılan en önemli delil idi. Bütün bunlar göstermektedir ki Güneş merkezli sistemi 

deneysel olarak desteklemek Copernicus dönemi için olanaksızdı.  

 

1.9.4. Güneş Merkezli Sistem ve Etkisi  

De Revolutionibus’un yayınlanması Avrupa’da büyük bir heyecan yaratmadı. 

Astronomlar da dahil olmak üzere çok az kişi onun değerini kavramıştı. Genellikle kitap 

gezegen kataloglarının hazırlanmasına yardımcı olacak yeni bir yöntem olarak kabul 

edilmişti. Erasmus Reinhold (1511-1553) 1542’de daha Copernicus’un yapıtı 

basılmadan önce onu yeni bir çağın başlangıcı olarak karşıladı ve hemen Güneş 

sistemini temele alan bir gezegen kataloğu hazırladı;  “Tabulae Prutenica”. Ancak bu 

katalog, kullanıla gelmekte olan Alfonsine kataloglarına göre başarılı sayılsa da, 

beklenileni vermemişti. Bütün bu olumlu davranışlarına ve Copernicus’u “İkinci 

Ptolemy”  diye adlandırmasına karşın Reinhold’un Güneş merkezli sistemin evrenin 

gerçek bünyesini temsil ettiğine inanıp inanmadığını bilmiyoruz.  

1550 yılında Rheticus, Leipzik’de profesör iken, 1551 yılı için Copernicus 

kuramını temele alan bir Ephemeris hazırladı. 1556 yılında da John Field adlı bir 

Astronom tarafından yine Copernicus ve Reinhold temelli, 1557 yılına ilişkin bir 

Ephemeris hazırladı. Bunlara Thomas Digges’i de eklemek gerekir 1576 da oda bir 

Ephemeris yayımlamış ve burada Copernicus’un sistemini savunmuştur.  

Rheticus ayrıca Copernicus kuramının astrolojik boyutlarını da ele alır. Yine 

Reinhold da, Copernicus kuramında tutulmalar ve kavusum konumlarının astrolojik 

açıdan büyük önem taşıdığını ve gelecekten haber verdiğini sözeder. Zwinger (1533 –

1588) ansiklopedik eseri “Theatrum Vitae Humanae”de (1571), Copernicus’un, 

Reinhold’un ve Stadius’un (1527 – 1579) Güneş’in apsislerinin Yer’e olan uzaklığını 

Batlamyus zamanında olduğundan daha yakın bulduklarını ve bunun da Melanchton 

tarafından göksel ve yersel cisimlerin yıkımıyla ilişkilendirildiğini yazar. Daha sonra da 

William Postel bundan, yeryüzünün ateşle sona ereceği  zamana yaklaşıldığını ileri 
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sürer. Ne varki, Copernicus’un bu olgudan herhangi bir astrolojik sonuç çıkardığına 

ilişkin bir kanıt yoktur. Mühtemelen kuramı bu sonuçlara yol açmış olmalı.  

Bazı Astronomlar ise Copernicus’tan biraz daha ileri gitmişlerdi. Batitista 

Benedetti (1530-1590) daha da ileri giderek gezegenlerin meskun olabileceğini öne 

sürüyordu. Bunların başında Giordano Bruno (1548-1600) gelir. Bir Astronomdan çok 

orijinal bir düşünürdür. Güneş’in rotasyon hareketi yaptığını, kutuplarda basık 

olduğunu, sabit yıldızların birer Güneş olabileceğini, evrenin sonsuz olduğunu ileri 

sürmüş, bunlardan çoğu sonradan doğrulanmıştır. Ancak o dinsizlikle yargılandı ve 

1600 yılında bu görüşlerinden dolayı yakıldı.  

Dini çevreler Copernicus’u hoşgörü ile karşılamıyorlardı. En sert tepkiler 

Protestanlardan geliyordu, ve  Papa’yı İncil’e sadakat göstermemekle suçluyorlardı. 

Bunların başında Luther ve Melanchton geliyordu. Böyle bir ortam Copernicus ile 

İncil’i uzlaştırma çabalarına yol açtı. İspanyol Didacus a Stunica İncil’deki şu cümleye 

dayanarak Yer’in hareketini kabul etmişti:  “Kim Yer’i yerinden oynattı ve bunun 

etkisiyle sütunlar sarsıldı.”    

Bruno’nun yakılmış ve Galileo’nun da Engizasyon tarafından cezalandırılmış 

olmasının etkisi çok büyüktü. Nitekim Pierre Gassendi kutsal kitapla uyuşmuş olsaydı 

Copernicus sistemini tercih edeceğini söylüyordu.  

Copernicus’un yapıtını ve Copernicus sistemini konu alan kitaplar 1882 yılına 

kadar kilisenin yasakladığı kitaplar listesinde yer aldı ve bu tarihte Kardinaller Koleji, 

katolik çevrelerinde Copernicus’un okutabileceğini ilan etti.  

Yeni sistemin bazı sorunların yanıtını verememesi, gelişmesini engelleyen en 

önemli etkendi. Bu çatışmalar Galileo’nun modern fiziğin temellerini atmasıyla son 

buldu. Böylece düşünce tarihinde, yeni atılımlara sahne olacak, yep yeni bir ufuk 

açılmış oldu.  

De Revolutionibus’un 1543 yılında yayınlanması Rönesans’ın en önemli 

olaylarından biridir. Bunun özellikle Astronomide, genellikle tabii bilimlerde ve tüm 

insan düşüncesindeki etkileri çok derindir. Her ne kadar bazı noktalar da eskiye bağlı 

kalmışsa da Kant’ın (1724 –1804) belirtiği gibi, getirdiği görüş kökten bir değişikliğin 

sembolüdür. Bu yüzden bilim tarihi açısından bu yapıt Ortaçağ ile Modern çağı 

birbirinden ayıran gerçek bir sınır taşı olarak kabul edilir.  
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1.10. Christopher  Clavius 
 

 
Christopher  Clavius 

(1538-1612) 
 
           Christopher Clavius 13. Gregory zamanında yeniden yapılan takvimin 

gerçekleştirilmesinin sağlayan matematikçi ve astronomdur. Clavius, Onun gerçek 

adının Latinceleştirilmişidir.  1555’de girdiği  “İsa Cemiyeti”  matematik alanındaki 

parlaklığının Coimbra’dan önce anlaşıldığı yer olmuştur. Daha sonra Collegium 

Romanum’dan aldığı davetle, çeşitli bilim dallarının en önde gelen adlarının 

öğretmenliğini yaptığı  bu kuruma gelmiş ve ölümüne değin çalışmalarını burada 

sürdürmüştür.  

           Tyco Brahe,  Johannes Kepler,  Galileo Galilei ve Giovanni Antonio Magini onu 

takdir eden ünlü bilim adamlarındandır. 16. Yüzyılın Öklid’i olarak kabul edilen 

Clavius,  farklı düşüncedeki rakipleri tarafından bile methedilmiştir.  Buna rağmen,  

Clavius hakkında onun atanmış bir kardinal olduğu gibi asılsız,  yanlış ve yalan pek çok 

söylenti Katolik Kilisesi’nce çıkartılmış, Galilei ile olan arkadaşlığı bile farklı şekillerde 

yorumlanmıştır. Matematiğe kattığı ilerlemenin en güzel örneği, sonradan  

“Christophori Clavii e Scoietate Jesu  opera mathematica,  quinque tomis distributa”   

adıyla 5 cilt olarak Mainzi’de basılan yazılarıdır.  Bu eserin birinci cildinde Öklid  

Geometrisi ve Theodosius Küresi,  ikinci cildinde İşlevsel Geometri ve Cebir,  üçüncü 

cildinde Joannis de Socro Bosco’nun Shaera çalışmasını tam olarak ele alan bir 

inceleme ile Usturlap (gökcisimlerinin Yer’e uzaklığını hesaplayan bir alet) Tezi 

konuları,  dördüncü cildinde zamanın neye bağlı olduğunun çok detaylı bir çalışması ve 

son olarak beşinci cildinde de 13. Gregory zamanında yapılan takvimin izahı yer 

almaktadır.  Bu yapıt çeşitli zamanlarda yeniden basılmıştır.         
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1.11. Tycho  Brahe 
 

 

Tycho  Brahe 
(1546-1601) 

 
Copernicus’un  Güneş merkezli  sistemi, Yer merkezli  sistemden çok daha 

başarılı değildi. Ayrıca henüz yeni  fizik  kurulmadığından, Güneş’in evrenin 

merkezinde  ve Yer’in de  bir gezegen gibi onun çevresinde döndüğünün kanıtı da 

verilmiyordu. Bu nedenle, Astronomlar Copernicus’u hemen kabul etmediler. Ancak 

Astronomların karşısında gök olaylarının hesabını  verebilen iki sistem vardı. Bunlardan 

hangisinin evrenin gerçek yapısını  yansıttığının bilinmesi gerekiyordu. Bu da doğru 

gözlemler yapmakla mümkün olacaktı.  

İşte bu görevi Tyco Brahe (1546-1601) yüklendi. Brahe teorik astronomdan çok 

gözlemcidir, Danimarka Kralı Frederick II ’nin maiyetindeki soylulardan biriydi. Kral, 

kendisine Hveen adındaki bir adayı bağışlamış  ve Brahe bu ada da  kurduğu 

gözlemevinde (Uranienborg Gözlemevi, 1576), mükemmel  aletlerle  hayatı boyunca 

gözlemler yapmıştır. Bu gözlemevinde, o  zamana kadar  Batı Dünyası’nda 

karşılaşılmayan  büyük  boyutlu gözlem  araçları  inşaedilmiş, Özellikle duvar kadranı 

çok  ilgi çekmiştir. Bu aracın çapı oldukça büyük olmasına karşılık, bununla 

yetinmeyen Brahe, gözlemlerde  daha küçük bölümlerin  verilebilmesi için trasversal 

bölümlemeyi, ilk  defa  olarak  Batı  Dünyası ‘nda  kullanmıştır.  

Tyco ‘nun   kullandığı aletler  zamanın kat kat ötesindeydi. Oldukça düzenli ve 

özenli bir gözlemciydi. 777 yıldızın konumunu hesap etti ve bunları bir katalogda 

topladı. Ölçtüğü yıldız konumlarında bir veya iki dakikadan daha fazla hata yoktu.  

Brahe, Copernicus’un çalışmasını incelemişti, ancak evrenin merkezine 

Güneş’i  koyan bu sisteme karşıydı. Brahe’ye göre Copernicus’un sistemi, hem fizik 

yönden hatalı, hem de  kutsal kitaba aykırıydı.  
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Tyco Brahe’nin Evren Modeli  

                 

Brahe’ye göre Yer hareketsizdir ve merkezdedir. Ancak o, Batlamyus sisteminin 

yetersizliğinin de  farkındadır  ve bu nedenle  Copernicus ve Batlamyus sistemini içine 

alan yeni bir sistem verir. Sisteminde, Yer merkezdedir ve Ay, Güneş ve diğer 

gezegenler  Yer’in etrafında dolanırlar; Merkür  ve Venüs ise  Güneş’in etrafında 

dolanmaktadır. Böylece  Brahe  hem Copernicus’a, hem Batlamyus’a hem de  

Aristotales’e  sadık kalmaktaydı.  

Brahe, sisteminden çok, yaptığı gözlemlerle önem taşır. Onun yaptığı 

gözlemler sayesinde  Aristotales fiziği ve  kozmolojisi büyük darbeler almıştır. 1572 

yılında, Cassiopea takımyıldızında yeni bir yıldız ortaya çıkar. Yaptığı  hesaplamalarda  

Brahe, bu gökcisminin sabit yıldızlar bölgesinde  yeni bir yıldız olduğunu ortaya 

çıkardı. Aristotales fiziğine göre eterden yapılmış olan bu bölge  mükemmeldi ve 

burada yeni hiç bir şey  varlığa gelemeyeceği gibi, var olan  bir şey de yok olamazdı. 

Oysa bu 1572 yıldızı (bugünkü deyimi ile nova) Aristotales’in temel prensiplerine 

karşıydı. Tyco Brahe bu gözlemini  “De  Stella Novis” (Yeni Yıldız Üzerine) adlı 

eserinde şöyle kaleme aldı: “ Akşamüzeri, günbatımından sonra, başımın üzerinde ışık 

saçan, parlaklık bakımından bütün ötekilere baskın çıkan yeni ve olağan  olmayan bir 

yıldız dikkatimi çekti. Çocukluğumdan beri gökteki yıldızları çok iyi bildiğimden. orada 

daha önce hiç yıldız olmadığı, hatta  onun kadar dikkati çekecek ölçüde parlayan yıldız 

denebilecek en ufak bir şey olmadığı benim için çok açıktı. Fakat başkalarının da onu 

görebildiğini gözleyince artık hiçbir kuşkum kalmadı. Bu, ya dünyanın başlangıcından 

beri bütün bir doğa tarihinde ortaya çıkan en büyük  mucizeydi ya da mutlaka  kutsal 

kehanetlerin açığa vurdukları arasında yer alan mucizelerden biriydi.”  

 32



 

Brahe’nin Kuadrantı 

 

Brahe, 1577 ‘de  ise  bir kuyruklu yıldız gözlemledi ve  bu yıldızın Ay 

küresinin dışında, çok uzağında olduğunu saptadı. Bu da Aristotales  kozmolojisine 

aykırı idi. Çünkü Aristotales’e göre, kuyruklu yıldızlar ay küresinin altındaydılar.  

 Brahe’nin diğer bir gözlemi Mars’a ilişkindir. Mars’ın Yer’e, bazen Güneş’ten  

daha yakın olduğunu bulan Brahe, bu gözlemleri sonucunda sisteminde Mars’ın 

yörüngesini Güneş’in yörüngesiyle iki noktada kesiştirir. Onun yaptığı  gözlemler  

sayesinde Aristotales kozmolojisi büyük darbeler almıştır. Bundan sonra Kepler’i 

beklemek gerekecektir. 

 
Uranienborg Gözlemevi 

 

Yeryüzü atmosferinin gökcisimlerinden gelen ışınları kırdığı ve bunun da 

gökcisimlerinin konumları üzerinde etkide bulunduğu konusunda çalışan ilk kişi 

Brahe’dir. Bu konu geçmişte biliniyordu, ancak ciddiye alınmıştı.  
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Brahe yaptığı çalışmalarını üç ciltlik bir kitapta yayımlamaya karar verir. Bu üç 

ciltlik kitapta sırasıyla 1572 yıldızı, 1577  kuyruklu yıldızı ve diğer kuyruklu yıldızlar 

ve gezegenler, Ay ve Güneş ‘e  ilişkin kuramlara ver verilecekti. 1588 yılının başlarında 

yazımına başladığı bu kitabın ilk cildine “Astronomiae Instauratae Progymnasmata” 

adını veren Brahe bu çalışmayı tamamlayamadan ölür. Bu cilt 1602 yılında Kepler 

tarafından bitirilmiştir. “De Mundi Aetherei Recentionibus Phanenomenis Liber 

Secunds”  adını taşıyan ikinci cilt ise  daha erken tarihte bitirilmiştir. Diğer cilt ise 

(Astronomiae Instauratae Mechanica) kısa bir otobiyografi ile birlikte önemli keşiflerin 

anlatıldığı ve Brahe’nin yapmış olduğu Astronomik aletlerin betimlemelerini içerir.  
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1.12. Galileo Galilei 
 

 

Galileo Galilei 
(1564 – 1642) 

 

Adı 17. yüzyıl bilimsel devrimi ile birlikte anılan en önemli bilim 

adamlarından birisi olan Galilei (1564-1642), fizik, matematik ve astronomi gibi 

konularda çığır açan çalışmalar yapmış ve ilgisi daha çok hareket üzerinde 

yoğunlaşmıştı. Bu alandaki çalışmalarının sonucunda klasik mekaniğin temellerini 

kurmuş, astronomide ise Güneş merkezli sistemin, gözlemsel kanıtlarını ileri sürmüş ve 

fiziğini geliştirmiştir. Hareket ve astronomiye ilişkin önemli eserleri şunlardır: 

 

• De Motu (Hareket Üzerine, 1950) 

• Siderus Nuncius (Yıldızların Habercisi, 1610) 

• Lettere Sulle Macchie Solari (Güneş Lekeleri Üzerine Mektuplar, 1613) 

• Discorso Sulle Comete (Kuyruklu Yıldızlar Üzerine Söylev, 1619) 

• Dialog Sopra i due Massimi Sistemi del Mondo  

(İki Büyük Dünya Sistemi Üzerine Konuşmalar, 1632) 

• Discorsi e Dimostrazioni Matematiche İntorno á due Nuoue Science 

(İki Yeni Bilim Üzerine Konuşmalar, 1638) 

 

Galilei teleskopu astronomik amaçla kullanan ilk bilim adamıdır. Kepler’in Yeni 

Astronomi adlı bir kitabının bir nüshasının, Kepler tarafından kendisine gönderildiği yıl 

olan 1609 yılında, kendi yaptığı bir teleskopla önemli gözlemler yapmış ve bu 

gözlemleri “Yıldız Habercisi” adlı kitabında vermiştir. Galilei yaptığı teleskop hakkında 

1609’da kayınbiraderine yazdığı mektubunda şunları söyler: “Sana bir haberim var... 
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Flanders’de Prens Maurice’e bir teleskop hediye edildiğini duymuş olmalısın. Bu alet... 

en uzaktaki cisimleri yakındaymış gibi gösteriyor... Bu bana olağanüstü geldi ve 

düşünmeye koyuldum; bana göre perspektif yasalarıyla ilgili... Böylece Flanders’ de 

olduğu söylenen teleskoptan daha üstün bir teleskop yaptım... bu duyulunca Senato’ ya 

çağrıldım ve aleti onlara gösterdim.” 

 
Galilei’ nin astronomide yaptığı gözlemler, Güneş merkezli sistemi 

desteklediği, Aristoteles fiziğinin geçerli olmadığını kanıtladığı için oldukça önemlidir. 

En önemli gözlemleri Ay ve Güneş gözlemleridir. Ay’ın evrelerini incelemiş, Ay’da 

kraterlerin, dağların ve vadilerin olduğunu görmüş ve bunun Ay ile Yer’ in aynı 

maddelerden yapıldığının, sanıldığı gibi eterden yapılmadığının kanıtı olduğunu 

söylemiştir. Ay’da ki bazı karanlık bölgeleri ise deniz olarak nitelendirmiş ve Ay’da 

atmosfer olduğunu ileri sürmüştür. Galilei, Orion bölgesini gözlemlemiş ve daha önce 

bir bulut olduğu varsayılan bu kümenin gerçekte yıldızlardan oluştuğunu  bulmuştur. 

Yine Samanyolu’nun yıldızlardan oluştuğunu tespit etmiş ve böylece Aristoteles’in 

Samanyolu’nun bir bulut olduğu görüşünü yıkmıştır.  

Gözlemlerine Satürn gezegeni ile devam eden  Galileli, Satürn’ün halkasını 

gözlemlemiş ancak teleskopu güçlü olmadığı için gezegenini halkasını iki yapışık parça 

olarak görmüş ve bunları  uydu zannetmiştir. Gezegenin periyodik özelliğinden  dolayı 

halka bir müddet sonra kaybolmuş  ve bu parçaları göremeyen  Galileli  bu olaya çok 

şaşırmıştır. Bunun hakkında şöyle yazar: “Satürn’ün tek bir yıldız değil, neredeyse 

birbirine değen üç yıldızdan  oluştuğunu gözlemledim... ortadaki, yanlardakinden daha 

büyüktü... Birbirlerine neredeyse dokunuyorlar. Aralarında ise sadece  küçük bir 

karanlık alan var.” Galileli Satürn çevresinde kozmik bir karmaşa keşfetmişti. Bu 

Aristotales fiziğine  yeni bir darbeydi. Zira Aristotales ve yandaşları, gökyüzünün  
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sonsuz, değişmez  ve  bozulmaz  olduğunu, gökyüzünde yeni hiçbir şeyin 

keşfedilemeyeceğine inanmışlardı. Artık bu iddia ciddiye alınamazdı.  

Daha sonra, Galileli  teleskopunu  Venüs’e çevirdi  ve  Venüs’ün  safhaları  

olduğunu tespit etti. Bu gözlem, Copernicus’un  ne kadar haklı olduğunun bir 

göstergesiydi. Batlamyus sisteminde  Venüs, sürekli belli bir uzaklıkta olmalıydı ve 

sadece  hilal  şeklinde görünmeliydi. Oysa  gözlemler, Venüs’ün  bazen çok yakın  

bazen de çok  uzakta olduğunu göstermekteydi. Ayrıca  Venüs, sadece  hilal olarak 

değil, değişik hallerde  de  görünmekteydi. Bu  ise ancak  Copernicus  sistemi  ile 

açıklanabilirdi. Bu  da  Güneş  merkezli  sistemi  doğruluyordu.  

Galileli, Jüpiter’i  de gözlemlemiş  ve  Jüpiter’in  çevresinde dolanan  dört  

gökcismi belirlemiştir. Bunların  Jüpiter’in  etrafında dönen uydular  olduklarını bulmuş 

ve  Jüpiter’le birlikte  uydularını, “ adeta  minyatür  bir  Güneş   sistemi ”  olarak  

betimlemiştir. Bu  Batlamyus kuramını tam bir çöküşü  anlamına geliyordu. Diğer  

taraftan, bütün gökcisimlerinin Yer etrafında dönmediği açık olduğu gibi, Güneş 

merkezli sisteminde gözden geçirilmesi gerekiyordu. Bu konuda şöyle söyler:  “ Konu 

sadece bir cismin  Yerin çevresinde dönmesi ve Copernicus kuramını bize öğrettiği  gibi 

her ikisinin beraber Güneş’in çevresinde dönmesi olayından ibaret değildir. Dört cismin 

Ay’ın Yer çevresinde dolandığı gibi, Jüpiter çevresinde de dolanması söz konusudur; 

bunları hepsi  Jüpiter’le birlikte  Güneş’in  çevresinde  on iki yıl süren  bir devir 

yapıyorlar.” Galilei  bu dört uyduya  Medici ailesinin adını verdi. 2. Cosimo, Francesco, 

Carlo  ve Lorenzo. Bu buluş kısa sürede  Avrupa’ya yayıldı ve şiddetli  tartışmalar 

başladı. Diğer taraftan Medici ailesini kıskanan Fransa sarayı  Galilei’ ye yeni bir yıldız 

bulmasını ve bulunacak yıldıza da Muhteşem Fransa Yıldızı adı verilmesinde ısrar 

ettiler. 

Gaileli’ nin bu bulguları  Aristotales yandaşlarında büyük bir tepki ve nefretle 

karşılandı. Bir Aristotales yanlısı şöyle yazıyordu: “Doğanın Medici  adını 

ölümsüzleştirmek için Jüpiter’e dört uydu verdiğine inanmamız beklenemez...Doğa bu 

karmaşalardan nefret eder. Böyle bir kendini beğenmişlik, gerçekten akıllı olanlara 

iğrenç geliyor.” Floransalı Francesco  Sizi adında bir Aristotales yanlısı ise  1611’de 

Venedik’te  bir broşür bastırır. Broşürde şunlar yazılıdır: “Jüpiter’in uyduları gözle 

görülemezler ve bu yüzden Yer üzerinde herhangi bir etkide bulanamaz; bu nedenle de  

yararsızdırlar;  o halde var olamazlar. Ayrıca modern Avrupalılar, Yahudiler ve  başka 
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eski milletler, haftanın  yedi güne bölünmesini kabul etmişler ve onlara yedi gezegenin 

adını vermişlerdir. Şimdi  gezegen sayısını arttırırsak bu güzel sistem bütünüyle yerle 

bir olur.” Çevresindeki tepkilerin arttığını gören Galilei  ise, arkadaşı  ve destekçisi 

Kepler’e şunları yazmıştır:“... Aziz Kepler, çoğunluğun akıl almaz budalalığına 

gülmekten başka yapacak şey yok. Çalışmalarımı göstermeyi önerdiğim, fakat tıka basa 

karnını doyurmuş bir yılanın tembel inatçılığı ile, gezegenlere, Ay’a teleskopla bakmaya 

yanaşmayan bu ünlü filozoflar ne dersin? Tıpkı yılanların kulaklarını tıkadıkları gibi 

insanlar da gözlerini gerçeğin ışığına kapatıyorlar.”  

Gözlemlerinin sonuçlarını veren “Yıldız Habercisi” yayınlandıktan sonra  

Galilei, 1613 yılında Güneş Lekeleri  Üzerine Mektuplar’ı  yayımlar. Galilei bu eserinde  

Güneş gözlemlerine yer vermiş ve Güneş üzerinde bulunan gölgelerin Güneş’in 

üzerinde yer alan lekeler olduğunu kanıtlamıştır. O zamanlarda, Güneş üzerinde 

görünen lekelere ilişkin iki açıklama bulunmaktaydı. Bunlardan birincisine göre, bu 

leke, Merkür’ün Güneş’in önünden geçerken  oluşan gölgesiydi. Ancak Galilei bunun 

olanaksız olduğunu söyler. Çünkü Merkür’ün Güneş’in önünden geçişi yaklaşık  yedi 

saat sürmektedir, ancak bu lekeler yedi saatten daha fazla Güneş‘in üzerinde  yer 

almaktaydılar. İkinci açıklamaya göre, bu lekeler, Güneş ve Yer arasında bulunan küçük 

gökcisimlerine aitti. Oysa Galilei bu lekelerin Güneş üzerinde hep aynı yerde 

bulunduklarını tespit etmişti. Eğer bu lekeler, küçük gökcisimlerinin gölgeleri olsalardı, 

gözlem yerine bağlı olarak, Güneş üzerinde farklı konumlarda olmalıydılar. O halde 

Güneş Aristotales’in   söylediği gibi mükemmel değildi. Ayrıca Güneş lekelerinin 

bıraktığı izleri de gözlemleyen  Galilei, eğer bu izler düz birer çizgi olsalardı  bunun 

Yer’ in  hareketsiz olduğunun kanıtı olacağını, oysa düzensiz olan bu izlerin Yer’ in  

hareketi  nedeniyle  düzensiz olarak göründüğünü söylemiştir. Bu eserinde  artık  

tamamı ile  Copernicus sistemini savunan Galilei kilise tarafından 1616’ da  

Engizisiyon’ a çağrılır. Galilei Engizisiyon önünde hiçbir şekilde Copernicus’un 

kuramını savunamayacağını bildirerek  af diler. Aynı yıl kilise bir bildiri yayınlar. Bu 

bildiride iki buyruk yer alır:  1. Güneş’in, Yer etrafında dönmeyen, merkezde sabit 

olduğu düşüncesi kutsal öğretiye aykırı, saçma ve yanlış bir savdır. 2. Yer’ in, merkezde 

sabit değil, güneş çevresinde dolanan bir gezegen olduğu  görüşü felsefi açıdan saçma 

ve yanlış, teolojik açıdan gerçek inanca ters düşen bir savdır.  
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Galilei’nin  Astronomiye  ilişkin önemli kitaplarından  biri de “İki  Büyük  

Dünya  Sistemi  Üzerine  Konuşmalar” dır. Kitapta 3 kişi Batlamyus ve Copernicus 

sistemini tartışır. Kitap kilisenin baskısı sebebiyle diyaloglar şeklinde yazılmıştır. 

Burada 3 önemli olgu tartışılır: 1) Yer, gök ve evrendeki  her şey  aynı maddeden  

yapılmışlardır. 2) Gök çok büyüktür ve 24 saat dolanım yapması olanaksızdır. Oysa 

daha küçük olan Yer’ in hareketi daha mantıklıdır; Yer günlük dolanım yapar. 3) 

Galilei’nin daha önce  Hareket Üzerine adlı eserinde  de aldığı, yukarı atılan taşın nasıl 

düştüğü meselesidir. Yer’ in hareketsiz olduğunu savunanlar bunu  en önemli delil 

olarak kullanırlar. Ancak bu problemi Galilei  çözer. Hareket  halindeki bir geminin 

direğinden bir taş atılırsa taş direğin dibine düşer. Galilei bunu şöyle açıklar:  V hızıyla 

hareket eden bir gemi varsayalım;  gemi V hızıyla giderken geminin içindeki her şey de  

V hızına sahiptir. Taş direkten bırakıldığında  aynı V hızına sahip olacaktır. Eğer Yer 

olmasaydı dolayısıyla yer çekimi  de olamayacaktı  ve taş gemiyle birlikte (düşmeden) 

V hızında harekete devam edecekti. Taş düşerken, geminin direği de  V hızıyla hareket 

ettiğinden, taş tam direğin dibine düşer. Diğer taraftan kitapta, diyaloglardan birinde, 

konuşmacılardan birinin topun eğimli bir düzleme konulması halinde  ne olacağını 

sorması  üzerine hareketinin nasıl olacağı da tartışılmıştır. Aristotales fiziğine göre yanıt 

“sonsuza  kadar ”  olacaktır. Aristotales ‘e göre, her hareket onu hareket ettiren bir 

kuvvet sonucu meydana gelmekteydi; cisim bu kuvvet kendisini  hareket ettirdiği sürece  

hareket ediyordu. Galilei, günlük gözlemlere uyan  bu Aristotalesçi  yaklaşımı  

eylemsizlik  prensibi ile yıkmıştır. Eylemsizlik  prensibine  göre;  kendi haline bırakılan 

cisim, herhangi bir kuvvet etkisinde kaldığı sürece, durumunu korur, yani hareket 

halinde ise hareketine, sükunet halinde ise sükunetine devam eder. Galilei’nin  üstü 
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kapalı olarak ifade ettiği, Newton’ un ise  formüle ettiği bu prensip ile yeni bir hareket 

kavramı ileri sürülmüş oldu. Buna göre, hareket  cisimde bir değişiklik yapmaz; hareket 

bir durumdur, bir noktadan başka bir noktaya  geometrik  bir geçiştir;  durma da 

harekete karşı  başka bir durumdur. Durma  için kuvvet uygulanması gerekmiyorsa, 

hareket içinde kuvvet uygulanması gerekmez;  hareketin hızının değişmesi için ise 

kuvvet gerekir. Eylemsizlik, içinde bulunduğumuz Dünya’da gözlenemez;  ancak ideal 

koşullar altında böyle bir durum meydana getirilebilir. Zaten Galilei’nin deneyleri  de 

düşünce deneyleri idi. Galilei için gerçek Dünya, matematik bağıntılarının dünyası, 

Platon’un deyimi ile idealler dünyası  idi. İçinde yaşadığımız  dünyayı anlamak için, 

idealler dünyasından  bakmak  gerekliydi. Mükemmel yuvarlaklıktaki toplar, 

sürtünmesiz düzlemler üzerindeki hareketlerini, yalnızca  idealler dünyasında sonsuza 

dek sürdürebilirlerdi. Doğa, geometrik harflerle (eğrilerle, dairelerle, üçgenlerle)  

yazılmış bir kitap gibiydi; doğayı anlamak  için  bu dili bilmek gerekiyordu. 

 
Galilei  bu düşüncelerinden dolayı  Engizisiyon’un  tepkisiyle karşılaşır ve bu 

kitap yüzünden tekrar Engizisiyon önüne çıkar. Çaresiz bir şekilde verilen metni diz  

çökerek okur. “Ben  Galileo Galilei, geçmişteki tüm yanlış ve aykırı  düşüncelerimden  

ötürü, huzurunuzda  kendimi  lanetliyor, bir daha öyle saçmalıklara  düşmeyeceğime, 

kutsal öğretiye  aykırı  hiçbir fikir taşımayacağıma  yemin  ediyorum.” Ancak, 

Galilei’nin  Engizisiyon ‘dan  çıkarken  “Yer yine dönüyor ”  dediği söylenmektedir. 

Kitabı  yasaklanır ve Galilei  ev  hapsine mahkum edilir. Artık iyice yaşlanmış ve 

görme duyusunu da  tümüyle yitirmiştir. Ancak boş durmamış ve Devinim üzerine 

araştırmalarını içeren büyük yapıtı. “İki  Yeni Bilim Üzerine  Diyalog”   gizlice 

hazırlamış, dostları aracılığı ile  Hollanda’da yayımlatmıştır (1638). Burada söz konusu 

olan iki yeni bilimde birisi, düşen tek bir ağır cismin düzgün hızlanan hareketi ile sınırlı 

olan dinamikti. İki Yeni Bilim Üzerine Diyalog’ da  Galilei düşen bütün cisimlerin aynı 
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ivmeye sahip olduğunu göstererek, serbest düşmenin sabit ivmeli bir hareket olduğunu 

saptamış ve serbest düşmede alınan yolun zamanın karesi ile  orantılı olduğunu 

(S=1/2gt²) göstermiştir. Böylece Galilei Mekanik konusunu  Matematikselleştirmeyi  

başarmış, düzgün ve sabit ivmeli, hareketleri tanımlamış ve  Matematiksel formüllerini 

vermiştir. 

 41



1.13. Johannes  Kepler 
 

 

Johannes  Kepler 
(1571-1630) 

        

1571’de Almanya’da doğan Kepler (1571-1630), çağdaş astronominin 

kurucusudur. İlkin teoloji eğitimi almış, daha sonra Astronomi ve Matematiğe yoğun 

ilgi duymuş ve matematik profesörü olmuştur. 1599’da Brahe’nin daveti üzerine, 

Brahe’ye yıldız tablolarının hazırlanışında yardım etmek için Prag’a gelmiş ve 1601’de  

Brahe’nin ölümü üzerine saray Astronomu olarak göreve başlamıştır.  

Brahe ölmeden önce, o güne kadar yapmış olduğu bütün gözlem kayıtlarını 

Kepler’e bırakmış ve Kepler’den kendi gözlemlerini basmasını ve ortaya koyduğu 

sistemi  (Tychonik Sistem) hesap yapacak bir hale getirmesini istemiştir. Brahe’nin 

gözlem kayıtlarını inceleyen Kepler Astronomik tablolardan bir anlam çıkarmaya 

çalışmış, ancak bütün bu çalışmalarda Copernicus sistemini temel almıştır. Kepler, 

bilinen her şeyi kapsayan ve bunlar arasında mutlak bir uyum sağlayan bir sistemin var 

olması gerektiğini düşünmüş ve Brahe’nin gözlemlerinden yararlanarak, bıkıp 

usanmadan, tekrar tekrar yaptığı hesaplar sonucunda, gezegenlerin dairesel yörüngeler 

üzerinde ve muntazam hızla dolandıkları temel prensibini terk etmiş ve ünlü üç kanunu 

ortaya koymuştur. Bu nedenle Kepler, modern gök mekaniğinin kurucusu olarak bilinir.  

Kepler’in asıl amacı, göksel mimarlık dediği düzende matematik uyumu ortaya 

çıkarmaktı. Kepler’e gelinceye kadar Astronomlar her bir gezegenin hareketini bağımsız  

olarak ele almışlar, gezegenler arasındaki bağıntıyı vermemişlerdir. Ancak Kepler, bir 

gezegenin elamanlarının, başka bir gezegenin elemanları hakkında bilgi verip 

veremeyeceğini tartışmış ve  “Misterium Cosmographium” (Göksel Gizem, 1596) adlı 

eserinde gezegenlerin devinimlerini geometrik eğrilerle belirleme yoluna gitmiştir. 

Kepler konuyla ilgili şunları söyler: “ Yaratıcı, evreni yaratırken ve kainatı düzenlerken, 
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Pythagorasçılar ve Platon’dan beri bilinen beş düzgün geometrik cismi ele almıştır.” 

Kitabın ilk kısmında Copernicus Astronomisinin kanıtlarını veren Kepler, sonraki 

bölümlerde gezegenlerin uzaklıkları arasında bir orantı bulmaya çalışır ve bu amaçla 

düzgün çok yüzlüleri kullanır. Kepler burada bilinen altı gezegenin yörüngelerini, belli 

bir sıra içerisinde iç içe yerleştirilmiş beş düzgün çok yüzlünün oluşturduğu altı yarığa 

denk düştüğünü ispata çalışmıştır. Kepler, bu beş düzgün  çok  yüzlülerden her birini, 

bütün köşelerinin dokunduğu bir küre içine yerleştirir. Buna göre, Satürn yörüngesini  

oluşturan kürenin içerisinde, bütün köşelerinin bu küreye dokunduğu bir küp (altıyüzlü) 

yer  alır. Bunun kürenin içerisinde, bu küreye içten teğet Jüpiter’in küresi bulunur. 

Jüpiter’in küresinin içerisinde, bütün köşelerinin bu küreye dokunduğu bir başka 

düzgün çok yüzlü, dörtyüzlü (tetrahedron) yer almaktadır; Mars’ın küresi, dörtyüzlünün 

içerisindedir ve ona içten teğettir. Mars’ın küresinin içerisinde, on iki yüzlünün 

(dodecahedron) bulunur. On iki yüzlünün içerisinde, Yer’in küresi yer alır. Yer’in 

küresi içerisinde de  yirmi yüzlü (icosahedron) bulunur. Yirmiyüzlü’nün içerisinde de, 

yine ona içten teğet olan Venüs’ün  küresi bulunur. Venüs’ün küresinin içerisinde, 

sekizyüzlü (octahedron) yer alır ve Merkür’ün yörüngesi bu sekizyüzlüye içten teğettir. 

 

Hepsinin merkezinde ise Güneş bulunur (Şekil 7). 
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“Misterium Cosmographium” adlı kitabında Kepler buna ilişkin şunları yazar: 

“ Bütün yaz bununla uğraştım... ve  bir gün inanılmaz bir şans eseri gerçeğe  

yaklaştım... 19 Temmuz  1595’te, sınıfımdaki öğrencilere  Satür’ün ve Jüpiter’in 

kusursuz kavuşumlarını ve onların bir üçlü takımdan diğerine nasıl geçtiklerini 

gösterirken, birinin başlangıcı diğerinin sonu olacak biçimde bir çok üçgenler çizdim. 

Böylece üçgenlerin birbiriyle kesiştiği yerlerin birleşmelerinden daha küçük daireler 

oluştu...ve şu soru kafama takıldı. Neden üç boyutlu yörüngelerde düzlemsel figürler 

bulunsun?...Yer’in yörüngesi tüm nesneler için ölçü birimidir. Bunun çevresine bir 

onikiyüzlü çizin; bunu kapsayan  daire Mars’ın, Mars’ın çevresine çizeceğiniz bir 

dörtyüzlüyü kapsayan daire Jüpiter’in, Jüpiter’in etrafına çizeceğiniz bir küpü kapsayan 

daire  ise Satürn’ün yörüngesi olacaktır. Şimdi de Yer’in içine bir yirmiyüzlü (yirmi 

eşkenar üçgen yüzlü) çizin; bunun içine çizeceğiniz daire  Venüs’ün ve Venüs’ün  içine 

çizilecek bir sekizyüzlünün (sekiz eşkenar üçgen yüzlü) içindeki daire de Merkür ‘ün 

yörüngesi olacaktır. İşte şimdi gezegenlerin adedinin nedenini biliyorsunuz...Bu benim 

uğraşlarımın sonucu ve başarısıdır... Birkaç gün içerisinde her şey yoluna girdi ve tüm 

gezegenlerin birbiri ardı sıra uygun bir biçimde iç içe geçmesini izledim.”   Gerçekte  

varsayılan bu ilişki olgusal temelden yoksundu;  ancak Kepler bu araştırmasında büyük 

coşku yaşamış  ve her ne kadar da başarısız olsa da, bu onu gezegenlere ait yörünge 

büyüklükleri arasında bir tür korelasyon düşüncesine getirmiştir. Nitekim Kepler’in 

formüle ettiği üçüncü  yasası bu  düşünceden kaynaklanır. 

 
 Göksel Gizem 
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Kepler’in önemi, gezegenlerin daire biçimindeki yörüngeler üzerinde değil de 

elips yörüngeler  de dolandığını keşfetmesinden  kaynaklanır. Bu fikre ise Mars 

gözlemleri sayesinde ulaşmıştır. Mars’ın hareketini dairesel yörüngeye oturtmaya 

çalışan ve Brahe’nin gözlemleri ile kendi gözlemlerini karşılaştıran Kepler, kuramda 8 

dakikalık bir hata bulmuş ve kendisinden önce Copernicus 10 dakikalık bir hata ile 

tatmin olacağını düşünerek, bu hatanı neden kaynaklanabileceğini düşünmeye 

başlamıştır. Böylece Kepler, Mars yörüngesinde ortaya çıkan bu 8 dakikalık hatanın 

gerçekte kuramdan kaynaklandığını varsayarak, Mars’ın sadece iki konumda dairesel 

yörünge üzerinde bulunduğunu, ancak diğer konumlarda Mars’ın daire içerisinde 

kalması gerektiğini ortaya koymuştur.  

 Ancak bu onu hayal kırıklığına uğratmış ve Mars ile uğraşmayı bir kenara 

bırakarak Yer yörüngesi üzerine çalışmaya başlamıştır. Bu çalışma sonucunda, Yer’in 

hızını Güneş’e olan uzaklığı ile ters orantılı olduğunu bulan Kepler, eşit olmayan 

hızlarda süpürülen alanların eşit zamanlarda alındığını düşünerek ikinci kanunu olan 

alanlar yasasına ulaşmış ve bu yasa Kepler’i  dairesel yörünge fikrinden vazgeçirmiştir. 

Kepler hesaplamalar sonucunda,  bir gezegenin  Güneş’e yakın olduğunda hızlı, uzak 

olduğunda ise yavaş hareket ettiğini bulmuştur. Buna göre gezegen eşit zamanlarda eşit 

alanlar taramaktaydı; Kepler ikinci kanununu bulmuştu :  

Güneş’le gezegeni birleştiren doğru parçası, eşit zamanlarda eşit alanlar 

süpürür.Gözlemler, gezegenin  Güneş etrafında dolanırken bazen yavaş bazen de hızlı 

dolandığını göstermekteydi. Oysa  daire üzerindeki hareket düzgün olmalıydı. Demek ki 

yörünge daire değildi. Yörünge daireden farklı olmalıydı . Kepler bu yörüngenin oval 

yada yumurta şeklinde olması gerektiğini düşündü ve hesaplarını buna göre yaptı. İdeal 

bir daire içerisine oval biçimli bir yörünge çizdi .(Şekil 8) ve Mars’ı bu yörünge  üzerine 

yerleştirdi. Yörüngenin basık kısmı ile ideal daire arasında kalan kısmının en kalın 

noktalarını ölçtü ve bu değeri, dairenin r yarıçapı 1 birim olarak alındığında 0.00429 

olarak buldu . Buna göre,  şekil 8’de,  r dairenin yarıçapı, e basıklığın en kalın  kısmı 

olmak üzere, e+a = r ve  e = r-a = 0.00429’dur. 
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Bundan sonra Kepler, Mars-Güneş-Yörünge  merkezi arasında oluşan açı değerlerini 

ölçtü  ve bu açının maksimum değerinin  5˚ 18' olduğunu buldu. Açının sekantını aldı . 

Sonuç şaşırtıcıydı; açının sekantı 1.00429  çıkmıştı. Gerçekten de Mars, açının en büyük 

olduğu konumda, daire üzerinde değil de oval bir yörünge üzerinde bulunuyordu. 

Böylece Kepler yörüngenin eliptik olması gerektiğini buldu. Bu Kepler’in birinci 

yasasıdır. Buna göre; Yer’ de dahil olmak üzere, bütün gezegenler, odaklarının birinde 

Güneş’in bulunduğu bir elips üzerinde dolanırlar ( Şekil 9 ).  

Kepler bu yasayı nasıl bulduğunu  1605 yılında David Fabricius’a yazdığı 

mektubunda şöyle yazar; “Sevgili Fabricius,  ne kadar aptalmışım! Araştırmam boyunca 

Mars yörüngesi sorununun yanıtını elimde tutuyormuşum da haberim yokmuş! 8 

dakikalık bir yay hatası nedeniyle o sorunla uğraşmaktan  vazgeçtiğimden bu yana dört  
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uzun yıl geçti ve şimdi yeniden bu konuya yöneldim... İşe yeniden, Mars’a  dairesel bir 

yörünge vermeye çalışarak başladım. Bunda başarısız oldum. Sonuç basitçe, gezegenin 

yolunun iki yandan içe doğru ve karşıt kutuplarda yine dışa doğru eğimlendiğiydi... bu 

oval figür beni çok ürküttü. Bu, bilimimizin başlangıcından bu yana Astronomlarca 

tartışmasız kabul edilen  dairesel hareket doğasına tersti. Fakat ortaya koyduğum 

kanıtlarda göz ardı edilemezdi...  Biliyorum ki, Mars için geçerli olan, diğer gezegenler 

ve Yer için de geçerli olacaktı. Bu dehşet verici bir şeydi. Ben kimdim ki Yer’in 

yörüngesini yeniden biçimlendiriyordum ?... Kısa bir hazırlık aşamasından sonra  bu 

ovalin bir yumurtaya benzediğini buldum... Bu şüpheli yumurtanın yerini bulmak için  

180 tane Mars –Yer uzaklığı hesapladım ve bunları topladım . Bu işlemi  40 kez 

yineledim. Yine de başarısız oldum. Daha sonra gerçek yörüngenin  yumurta şekli ve 

çember arasında bir şekil olması gerektiğine karar verdim;  tıpkı tam bir elips miş gibi... 

Daha sonra  o tuhaf ve harika olay gerçekleşti. Ovalin basık tarafıyla ideal bir çemberin 

yörüngesi arasında bulunan kısımların en kalın noktalarının 0.00429’ a eşdeğer bir 

genişlikleri  olduğu ortaya çıktı... Artık Mars’ın konumu, Güneş ve Mars’ın 

yörüngesinin  merkezi arasında oluşan açıya yönelmiştim. Şaşkınlık içerisinde bu açının  

sekantının  1.00429 olduğunu gördüm. Bu değerin yeniden karşıma çıkması, bu açıyla 

Güneş arasında, gezegenin aldığı yolun her noktasında sabit olan bir ilişki olduğunu 

gösterdi bana. Sonunda, bu sabit oranı kullanarak Mars yörüngesini hesaplamanın bir 
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yolunu bulmuştum... Umutsuzluk içinde bu formülü bir kenara atıp, yörüngenin bir elips 

olduğunu varsayarak yeni bir hipotez geliştirdim. Geometri yoluyla bu figürü 

kurduğumda, kaçınılmaz olarak iki yöntemin de aynı sonucu verdiğini gördüm ve 

anladım ki denklem, elips şeklinin matematiksel bir ifadesiydi... artık bunu bir yasa 

olarak ortaya koyabilirdim; basit, kısa ve gerçek: Gezegenler Güneş tek bir odakta 

olmak üzere elips biçiminde hareket ederler.” 

 

Kepler bu yasası ile, o zamana kadar daire olarak bilinen gezegen 

yörüngelerinin elips olduğunu söylüyordu. Bu ise, daha önce daireye göre yapılan 

hesaplamalardaki sapmaları tamamen ortadan kaldırmaktaydı. Kepler bulduğu bu iki 

yasayı (elips yörünge ve eşit alanlar yasası )  Astronomia Nova (Yeni Astronomi, 1609) 

adlı kitabında açıkladı. 

Bu çalışmadan dokuz yıl sonra  ise Kepler, gezegenlerin periyotları ve 

uzaklıkları arasında bir bağıntı bulur. Harmonik yasa olarak bilinen bu ilişkiyi ise  

Harmonica Mundi (Evrenin Uyumu, 1619) adlı eserinde yayımlar. Buna göre, 

gezegenlerin periyotlarının karesi  ile Güneş’e olan uzaklıklarının küpü birbirleri ile 

orantılı idi. Bu ise üçüncü yasadır;                            

Gezegenlerin periyotlarının karele0rinin, Güneş’e olan uzaklıklarının küplerine 

eşittir.(T²/a³ =  T²/a³ ). 

Kepler’in bulduğu yanıtlar, gezegen sistemiyle ile ilgili kuvvet yasalarının 

saptanması için gerekli olan temeli sağlamış ve Copernicus’u haklı çıkarmıştır. Diğer 

taraftan teorinin tam olarak yerine oturması için önce sistemin olanaklığının gözlem 

yolu ile doğrulanması gerekiyordu. Bunu ise Galilei sağladı.  
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Kepler gezegen hareketlerinin dinamik yönü üzerinde de çalışmıştır. 1605 

yılında yine David Fabricius’ a  yazdığı mektubunda şunları yazar; Astronomia 

Nova’daki amacım, göksel mekanizmanın tanrısal ve canlı varlık olmadığını, fakat bir 

tür saat mekanizması olduğunu... ve varolan her hareketin basit manyetik  ve özdeksel 

bir güçten kaynaklandığını göstermektir... daha da önemlisi, beni özellikle ilgilendiren 

şey bu göksel mekanizmanın biçimi ya da görünümü değil, fakat gerçekliğidir. 

Gezegensel hareketlerin matematiksel açıklamaları gözümde inandırıcılıklarını 

yitirdiklerinde,  bu hareketleri fiziksel nedenleri açısından açıklamaya çalıştım. Benden 

önce hiç kimse böyle bir şeye kalkışmadı; geçmişte kimse düşüncelerini bu çerçeveye 

oturtmadı.”  

 

Gezegen Güneş’ten uzaklaştıkça hareketi azalıyor, yani Güneş’in hareket 

ettirici gücü azalıyordu (Şekil 10) .  

Bunun nedenini vermeye çalışan Kepler, Güneş’teki güç ışıması kavramına 

ulaştı ve buna “anima motrix (hareket ettirici güç)” adını verdi ve 1621’de  Misterium 

Cosmographium  adlı eserinin ikinci baskısına  şu dipnotu ekledi: “ Ruh (anima) 

sözcüğü yerine kuvvet (vis) sözcüğünü koyarsanız Astronomia Nova’nın dayandığı 

ilkelerin aynısını elde edersiniz... gezegenleri hareket ettiren nedenin bir ruh olduğuna 

tamamen inanıyordum. Ancak hareket ettirici nedenin... Güneş’e olan uzaklık arttıkça 

zayıfladığını fark ettiğimde, bu kuvvetin maddesel olması gerektiği sonucuna vardım. “ 
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Kepler’in anima motrix adını verdiği bu güç Güneş’ten çıkıyordu. Güneş’in mıknatıslığı 

çembersel fakat maddesel olmayan “görünüşler ”  uzay (species)  içinde yayılıyordu. 

Kepler ışınların maddesel olmayan  “ görünüşler” le yayıldığı düşüncesini Grosseteste  

ve Bacon’da almıştı. Bu “ görünüşler ”  ışıktan faklı olarak her yönde değil, sadece  

gezegenleri yörünge  düzlemleri civarında, yani ekliptik düzlemi boyunca yayılıyordu. 

Uzaklıkla güç ters orantılıydı. Böylece bir gezegenin yörüngesindeki hızı mesafeye 

bağlı olarak farklılık kazanıyordu . Güneşsel olan bu güç gezegenlerin dolanmasını 

sağlıyordu. Zira Güneş kendi ekseni etrafında  ekliptiğe dik olarak dolanıyor ve bu 

dolanım, gücü gezegenlere ileten etrafındaki bu “ görünüşleri” batıdan doğuya doğru 

sallıyordu. Böylece dairesel bir akıntı ya da vorteks oluşuyor ve bu da gezegenin 

hareketini sağlıyordu. Ancak Güneş sebebiyle oluşan bu vorteksler gezegeni Güneş’le 

ortak merkezli dairesel bir yörüngede taşıya bilirdi. Bu nedenle oluşan dairesel hareketi 

eliptik harekete dönüştüren güçler olmalıydı. Gilbert’in On the Magnet             

(Mıknatıs üzerine, 1600) adlı kitabının yayımlanmasından önce Kepler magnetizmaya 

ilgi duymaktaydı. Bu konuda Harwart von Hohenburg’a yazdığı mektubunda bu ilgisini 

dile getirmiştir . Gilbert’in kitabından sonra Kepler’in konuya ilgisi arttı ve bu olgunun 

gezegenlerin eliptik hareketinin izahını sağlayacağına inandı. Böylece kısmen 

Commentory on Mars’ta ve kısmende Epitome Astronomiae Copernicanae’de konuya 

ilişkin teorisini geliştirdi.  

Kepler’e göre gezegenler dev bir mıknatıstır. Bunun kanıtı da Gilbert’in Yer’in bir 

mıknatıs olduğu görüşünde arar. Zira Yer de bir gezegendir. Her gezegen manyetik bir 

eksene sahiptir. Bu manyetik eksen her zaman aynı yöndedir ve kendisine paralel kalır. 

Bu eksenin iki kutbu vardır. Bu manyetik kutuplardan biri Güneş tarafından çekilir 

diğeri itilir. A noktasında bir gezegen olsun (Şekil 10). Bu  konumda gezegenin 

manyetik kutupları Güneş’ten çıkan güç gezegeni yörüngesinde ileriye doğru haraket 

ettirir ve bu haraketle gezegen sırasıyla B,C,D,E konumlarına ulaşır. Bu durumda 

“Güneş’e dost “ (soli amica) kutup Güneş’e doğru döner ; “ Güneş’e düşman “ (soli 

discors ) kutup ise aksi yöndedir. Böylece yörüngenin bu kısmında gezegen Güneş 

tarafından çekilir. Bu , gezegen E konumuna ulaşıncaya kadar devam eder. E 

konumunda çekim ve itim yine dengelenir ve birbirlerine eşit olur. Gezegen E 

konumunu geçince zıt kutup (düşman kutup ) Güneş’e döner ve yörüngenin bu ikinci , 

kısmında gezegen Güneş tarafından itilir ve A konumuna ulaşıncaya kadar gezegenin 

 50



mesafesi artar. Ancak gezegenin manyetik ekseni Güneş’in etkisiyle küçük bir sapma 

oluşturur. Eksen , gezegen ortalama uzaklığında iken tam olarak Güneş’i işaret eder 

(Şekil 11). Güneş ,  gezegen alt çeyrekte iken , uzun bir müddet zayıf bir kuvvet ile , üst 

çeyrekte iken ise kıssa bir süre fakat güçlü bir kuvvetle ekseni  eğer. Gezegen 

yörüngelerinin dışmerkezlik değeri , gezegenlerin manyetik yoğunluklarına bağlı olarak 

 

farklılık gösterir. Fakat en büyük hızın en küçük hıza oranı her zaman sabittir.  

Kepler’in “ Ruh (anima ) sözcüğü yerine kuvvet (vis) sözcüğünü koyarsanız 

Astronomia Nova’nın dayandığı ilkelerin aynısını elde edersiniz ” sözüne geri dönelim . 

İlk bakışta , bir sözcüğün yerine bir başkasının geçmesinden başka bir şey değilmiş gibi 

görünür. Ancak iki sözcük tamamen farklı iki görüşü temsil etmektedir. Anima yerine 

vis okumak , animistik bir görüşü mekanik bir görüş için terk etmektir. Kepler artık 

doğayı canlı bir varlık olarak değil bir makine olarak görmektedir . Eğer gezegenlerin 

hareketleri ruh yerine bir güce atfedilirse bu onların cansız cisimler olarak görünmek 

istendiğini gösterir. Cansız cisimler ise mekanik kanunlara maruz kalırlar. Böylece 

Kepler , gezegen hareketi kuramında vis sözcüğünü anima yerine kullanmaya 

başladığında doğru yönde ilk adımı atmış oluyordu. Bu sadece vis sözcüğünün 

animanın açıklayamadığını açıklayabilmesi yönünde atılmış bir adım değil , aynı 

zamanda vis sözcüğünün kullanılmasıyla gezegen hareketlerinin mekanik kanunlar 

yardımıyla anlaşılabileceği yönünde atılmış bir ilk adımdır. Bu noktadan sonrası, 
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gezegen hareketlerinin ne türde güçlerle yönetildiği ve hangi yasalara uyduğunun 

belirlenmesidir.  

Kepler’in gezegen hareketlerinin bu izahı Güneş sisteminin mekanik anlamını 

verme yolunda atılmış ilk ciddi teşebbüstür. Ne var ki Kepler bunun ötesine 

geçememiştir. Zira Kepler , bir gezegenin hareketini sürdürmesi için sabit bir gücün 

olması gerektiğine inanıyordu. Güç kesildiğinde gezegen durmalıydı. Ona göre bu aktif 

güç manyetizma idi ; “Gezegenler birer mıknatıstırlar ve Güneş tarafından manyetik 

güçle idare edilirler ; sadece Güneş canlıdır .” 

Kepler’in diğer bir önemli eseri de Epitome Astronomiae Copernicanae’dir         

(Copernicus Astronomisinin Özeti , 1618-1621). Güneş merkezli Astronominin 

kanıtlamalarını , elips hareketi , evrendeki harmoniği ve gezegen hareketlerine ilişkin 

bulgularını verdiği bu eserinde Kepler ayrıca , Tycho Brahe’nin gözlemlerine dayanarak 

gezegenlerin kürelerinin neden Aristotales yandaşlarının söylediği gibi katı 

olmayacağına ilişkin görüşlerini de verir . O buna ilişkin üç kanıt ileri sürer : 1. Eğer 

gezegenleri taşıdığı yöne sürülen bu küreler katı olsalardı, kuyruklu yıldızlar bir 

küreden diğerine geçemeyeceklerdi. 2. Eğer göksel cisimler Yer’i merkeze alan katı 

kürelerden oluşan yörüngelerde dolanıyor olsalardı , göksel cisimlerden gelen ışıklar 

defalarca kırılmalıydı. 3. Gözlemlerimize göre , Mars Yer’e bazen Güneş’ten daha 

yakın bazen de daha uzaktır. Küreler katı ise bu durum asla olamaz.  

Kepler astroloji ile de uğraşmıştır. 1602 yılında Kralın astrolojik eğilimlerine 

cevap verebilmek için On the More Certain Foundations of Astrology ( Astrolojinin 

Kesin Dayanakları ) adlı kitabını kaleme almıştır. Burada Kepler astrolojiye ilişkin 

olarak şunları söyler : “ Her canlıya varlığın anlamını veren doğa , bir yardımcı olarak 

astrolojiyi armağan etmiş ve astronomi ile birleştirmiştir. “  
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1.14. Johannes  Hevelius 

 

 

Johannes  Hevelius 
(1611-1687) 

 

Johannes  Hevelius müstakil olarak çalışmıştır. 1647’de  Selenographia (Ay’ın 

Fiziksel Coğrafyası)  adlı bir kitap yayınlamış ve burada Ay yüzeyinin önemli dağlarını, 

kraterlerini, karanlık  bölgelerini, denizlerini tanımlamış ve isimlendirmiştir. Onun 

kullandığı bazı isimleri günümüzde de kullanılmaktadır. Hevelius’un diğer önemli 

eserleri Prodromus  Cometicus  (1654) ve Cometographia’dır (1668). Hevel bu iki 

eserinde de kuyruklu yıldızları incelemiştir. 1500 yıldızı içeren bir yıldız katalogu da 

olan Hevel ilk sistematik kuyruklu yıldız kayıtlarını tutmuştur.  
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1.15. Francesco  Maria  Grimaldi 
 

 

Francesco  Maria  Grimaldi 
 (1618-1663) 

2 Nisan 1618’de Bologna’da doğdu, 28 Aralık 1663’te aynı kente öldü. Sırasıyla 

Parma, Ferrara ve Bologna’daki Cizvit okullarında felsefe, retorik ve dinbilimi öğrenimi 

gördü. 1647’de felsefe doktorasını tamamlamasının ardından Collegio di Bologna’da 

felsefe dersleri vermeye başladı. Bir yıl sonra matematik bölümüne geçti, Astronomi ve 

Mekanik araştırmalarına yöneldi. Bu dönemde, yardımcılığını yaptığı Giovanni 

Riccioli’nin (1598-1671) deneylerine olduğu kadar kitaplarının içeriğine de önemli 

katkılarda bulunan Grimaldi, 1655’ten sonraki çabalarını, ölümünden kısa bir süre önce 

tamamlayabildiği  “Physicomathesis de lumine” (Işık Üzerine Fiziksel-Matematiksel 

Bir Tez) adlı kitabın yazımında yoğunlaştırdı.  

Riccioli ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sırasın da, serbest düşmeye bırakılan 

bir cismin aldığı yolun zamanın karesiyle orantılı olarak değiştiğini savlayan yasaya 

deneysel olarak varmayı ve Ay’a ilişkin gözlemlerinin sonucunda da oldukça ayrıntılı 

bir Ay haritası çıkarmayı başaran Grimaldi, bilimsel katkılarının en önemlisini, ışığın  

 
Grimaldi’nin    Ay   Haritası 
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yansıma ve kırılma özelliklerinin yanı sıra kırınıma uğrama özelliğinin de 

gözlemlemekle yapmıştır.  

                            
İçine yalnızca dar bir delikten güneş ışığı girmesine izin verilen bir odaya 

yaptığı deneylerde, ışığın yolu üzerine yerleştirilen ışık geçirimsiz bir cismin ekrana 

düşürülen görüntüsünün içinde parlak ve renkli çizgiler bulunduğunu görmüş, başka bir 

deneyde ise ikinci ve daha dar bir delikten geçmesini sağlayan ışığın ekranda yarattığı 

aydınlık bölgenin beklenenden daha geniş olduğunu gözlemlemişti. Işığın bir engele 

rastladığında büküldüğünü gösteren ve çizgisel yayılmayla açıklanamayan bu sonuçlara 

bir akarsuyun, karşılaştığı engeller çevresindeki davranışları arasındaki koşutluğu de 

lumine’de  açıklayan Grimaldi, ışığın kırınıma uğradığını göstermekle, sonraları 

Huygens’in kuruculuğunu yapacağı dalga kuramına ulaşa yolu açmıştır. 
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1.16. Christian  Huygens 
 

 
Christian  Huygens 

(1629-1695) 
 

Paris Gözlemevi’nde çalışmış en önemli astronomlardandır. Huygens kendi 

hazırladığı teleskoplarla yaptığı keşiflerle tanınır. Mercekler ve merceklerin nasıl 

yontulması gerektiği üzerinde çalışan, “Huygens Merceği” adı ile anılan merceği 

yapmıştır. Huygens’in bu konuya ilişkin eseri ölümünden sonra basılmıştır 

(Commentarii de Formendis Poliendisque Vitris ad Telescopia, 1703).  

1671 yılında Paris Gözlemevi’nde çalışmaya başlayan Huygens’in en önemli 

keşfi, Satürn gezegeninin halkasıdır. Galilei Satürn’ü gözlemlemiş ve Satürn’e yapışık 

iki yapıdan söz etmişti. Huygens ise kendi yaptığı yaklaşık 4 metrelik teleskopla bu iki 

yapının Satürn’ün halkaları olduğunu bulmuştur. 1953-1956  yılları arasında yaptığı 

gözlemlerde Satürn gezegeni çevresinde yaklaşık 28º eğimli ince bir yapı gözlemleyen 

Huygens, gerçekte bu yapının Satürn’ün halkası olduğunu tespit etmiştir. Aynı yıl 

Satürn’ün safhalarını inceleyen Huygens ayrıca Satürn gezegeninin uydusu Titan’ı da 

keşfetmiş (1655)  ve bu keşfini 1656 yılında  “De Saturni Luna Observatio  Nova” adlı 

eserinde vermiştir. 1659 yılında ise, “De Saturni Luna Observatio  Nova”  anagram 

biçiminde bahsettiği Satürn’ün halkasına ilişkin keşfini “Systema Saturnium”  (Satürn 

Sistemi) ayrıntılı olarak ele almıştır.  

1658 yılında daha önce William Gascoigne tarafından 1640’ta bulunmuş olan 

mikrometreyi astronomik amaçla kullanan Huygens, “Satürn Sistemi”  (1659) adlı 

eserinde mikrometreyi teleskopla birlikte bir ölçüm aracı olarak betimlemiş ve 

konumsal astronomi alanında devrim yaratmıştır.  
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Huygens kesin zaman ölçümü üzerine de çalışmıştır. Bu amaçla bir saate 

ucunda bir ağırlığın bulunduğu bir sarkaç ilavesiyle ilk sarkaçlı saati geliştirmiş (1657)  

ve bu aracı 1658 yılında yayımladığı Horologium (Saat) adlı eserinde betimlemiştir. 

1673 yılında ise sarkaçlı saatlerin prensiplerini ele alıp matematiksel analizini yaptığı 

Horologium Oscillatorium (Sarkaçlı Saat) adlı eserini yayımlayan Huygens bu eserinde, 

dinamiğin maddeler sistemine ilk uygulanması olan bileşik sarkaç kuramını ortaya 

koymuş ve bir sarkacın salınımının, Galilei’nin de işaret ettiği gibi, eş zamanlı olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca Huygens, sarkacı saatlerde ayarlayıcı olarak da kullanmıştır.  

Sarkacın ilk kim tarafından saatlere uygulandığı meselesi çelişkilidir. Bu başarı 

Galilei’ye, J. Bürgi’ye, R. Harris’e  ve Huygens’e  atfedilmiştir. Galilei sarkacın eş 

zamanlı olduğunu biliyordu. 1641 yılında görme duyusunu yitirdikten sonra oğlu 

Vincenzio’ye sarkacın nasıl saatlerde kontrol mekanizması olarak kullanılabileceğini 

açıklamıştı. 1649’da ise Vincenzio Galilei’nin bu fikrini uygulamaya başlamıştı. Ancak 

çalışmaları sona ermeden Galilei öldü ve bundan bir sonuç alınamadı.  

Diğerlerinin çalışması ne olursa olsun böyle bir saati yapan ilk kişi 

Huygens’tir. Huygens Galilei’nin  sarkaca ilişkin çalışmasından haberdardı. Ancak 

onun Galilei’nin kontrol mekanizmasını bilip bilmediği hakkında bir bilgimiz yoktur. 

Huygens’in kontrol mekanizması Galilei’nin kinden farklıydı. Sarkacın eş zamanlı 

oluşu meselesinde gerçek daire ile sikloid eğri arasındaki farkı biliyordu. Huygens 

eşzamanlılığı elde etmek, yani sarkacın çizmiş olduğu eğriyi sikloid eğrisi haline 

getirmek için iki sikloid yanak kullanmıştır. Huygens, sarkacın salınım açısı ne olursa 

olsun bu hatayı sikloid eğrisi çizmeye zorlayarak ortadan kaldırabileceğini 

düşünüyordu. Ancak bu beraberinde başka hatalar da getirmiş ve bu yüzden bu 

uygulama hemen terk edilmiştir.  

Huygens yaşamının son yıllarında tekrar astronomi üzerine çalışmaya 

başlamıştır. 1698 yılında ölümünden sonra basılan eseri “Cosmotheoros” astronomideki 

son gelişmeleri popülarize etmeye yöneliktir ve burada ayrıca diğer gezegenlerde yaşam 

olasılığı da tartışılmaktadır.  
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1.17. Olaus Roemer 

 

 

Olaus Roemer 

(1644-1710) 

 

Paris gözlemevinde çalışan Roemer (1644-1710)’in en önemli keşfi ışığın 

sonlu hızda olduğunu bularak ışığın hızını belirlemesidir. Roemer’den önce Descartes 

ışığın hızının sonlu olduğunu söylemiş ancak buna ilişkin bir değer vermemişti. 

Descartes’ten sora Galilei ışığın hızını ölçmek için ilk girişimde bulunmuş ve  buna 

ilişkin bir deney tasarlamıştır. Kendisi ve yardımcısı, aralarında yaklaşık 5 kilometrelik 

bir mesafe bulunan iki ayrı tepe üzerine, fenerlerini de alarak çıkarlar. Her ikisi de 

yanan fenerlerini örterler. Galilei fenerini açar ve ışık 5 kilometrelik mesafeyi aşarak 

yardımcısına ulaşır. Yardımcısı ışığı görürü görmez kendi fenerini açar ve fenerinin 

ışığını Galilei’ye gönderir. Işık Galilei’ye ulaştığında Galilei, kendi fenerinin ışığını 

yardımcısına gönderdiği zaman ile yardımcısının fenerinin ışığını gördüğü zaman 

arasındaki süreyi ölçer ve mesafeden de yararlanarak ışığın hızını tespit eder. Ancak 

ışığın hızını bulma yolundaki bu ilk girişim, tepki sürelerinin ışığın aldığı yolculuk 

süresinden daha uzun olması nedeniyle başarılı olmamıştır.  

Işığın hızını ölçmeye yönelik ilk ciddi çalışma Roemer’e aittir. 1675 yılında 

Jüpiter’in uydularının hareketini gözlemleyen Roemer şu sonuca ulaşır:  “ Işık, uzayda, 

büyük bir hızla, belirli bir zamanda hareket eder.”. Roemer Jüpiter’in uydularının 

tutulma sürelerini ölçer tutulma süreleri arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların Yer’in 

hareketinden kaynaklandığını tespit eder. Yer yörüngesinde belirli bir yerde iken  

uydunun tutulmada kalma süresi 42.5 saat idi. Ancak altı ay sonra Yer yörüngesi 

üzerinde 180º bir katedeceği için aynı uydunun tutulma süresinde 1000 saniyelik bir 

artış oluyordu. Burada  Roemer, Jüpiter’ in uydusunun ışığının  Yer’in yörüngesinin 

çapı kadar fazladan bir yol kat ettiği ve bundan da t' zamanına karşılık geldiğini buldu 

ve bu sayede ışığın hızını ölçmeyi başardı. Bu, bilim tarihinde ışığın hızını ölçmeye 

yönelik ilk başarılı girişimdir.  

 58



1.18. Edmond Halley 
 

 

Edmond Halley 
 (1656-1742) 

 

Edmond  Halley  (1656-1742) Greenwich  gözlemevinin ikinci müdürü ve 

ikinci kraliyet Astronomudur. 1676 yılında güney yarıküreye gözlem yapmak üzere 

gitmiş ve burada yaptığı gözlemlerin sonuçlarını 1678’de bir katalog halinde 

yayımlamıştır. İlk defa bir teleskop temel alınarak hazırlanan bu katalogda 360 güneysel 

yıldızın konumlarını vermiş olan Halley’e bu başarısından ötürü “ Güney’in Tychosu ” 

ünvanı verilmiştir.  

Halley’in en önemli çalışması kuyruklu yıldızlar üzerinedir. Kuyruklu yıldızlar 

üzerinde araştırma yapan Halley, bu gökcisimlerinin gelip geçiçi olmayıp Güneş’in 

birer üyesi olduklarını ve üzerinde çalıştığı kuyruklu yıldızın  (daha sonra Halley adı 

verilmiştir) ise 75-76 yıllık süreler içinde Güneş’in çevresinde dolandığını kanıtlamıştır.  
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Halley Kuyruklu Yıldızı 

Daha önceleri kuyruklu yıldızların sisteme dahil olmadıkları düşünülüyordu. 

Isaac Newton'a  bunlar gravitasyonun etkisiyle Güneş’e çekilip ve sonra 

uzaklaşmaktaydılar. Halley, 1680-1682 yılları arasında 24 kuyruklu yıldız üzerinde 

çalıştı ve bunların yörüngelerini belirledi 1682’de ise bir kuyruklu yıldız gözlemledi. 

Kayıtlara göre bu yıldız 1607’de Kepler tarafından gözlemlenmiş ve hatta 1531’de  de 

görülmüştü. Gözlemler arasında 76 yıllık fasıla bulunduğunu gören Halley, buradan 

hareketle bu kuyruklu yıldızın 76 yıl sora  1758’de gözleneceğini söylemiştir (1705). 

Ona göre kuyruklu yıldızlar gelip geçici değil, Güneş sisteminin birer üyesidirler ve 

Newton yasası uyarınca Güneş’e  çekilirler ve itilirler.  

Halley’in diğer bir gözlemi sabit yıldızlar üzerindedir. Halley sabit yıldızları 

gözlemlemiş ve bazılarının parlaklıklarının Batlamyus’tan bu yana değiştiğini, 

bazılarının da kaybolduğunu bulmuştur. Üç yıldızın da yer değiştirdiğini, tespit etmiştir  

(Sirius, Procyon, Arcturus). Onun bu keşfi sayesinde yıldızların öz hareketleri olduğu 

anlaşılmıştır (1718).  

Halley Güneş tutulmasıyla da ilgilenmiş, tutulma sırasında oluşan Corona  

(Taç)’yı gözlemlemiş ve bunun Ay’ın atmosferi nedeniyle oluştuğunu söylemiştir. 1761 

ve 1796 yıllarında Venüs’ün Güneş’in önünden geçişini gözlemleyerek Yer-Güneş 

mesafesini tespit etmek isteyen Halley, bunun için en uygun gezegenin  Merkür 

olduğunu düşünerek Merkür’ün Güneş önünden geçişini belirlemiştir.  
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1.19. Anders  Celsius 
 

 

Anders  Celsius 
(1701-1744) 

 

Andres Celsius 27 Kasım 1701’de Uppsala kentinde doğdu, 25 Nisan 1744’te 

aynı kentte öldü. Babası Astronomi profesörüydü. Astronomi, matematik ve deneysel 

fizik okuyan Celsius, bir süre Uppsala Üniversitesi’nde matematik profesörü olarak 

öğretim üyeliği yaptıktan sonra  1730’da Astronomi profesörlüğüne getirildi. 1733’te 

kendisinin ve başkalarının kutup ışklarına (aurora borealis) ilişkin, yapmış oldukları 316 

gözlemin sonuçlarını derleyerek yayımladı.  

1736’da dünyanı kutuplarda daha basık olduğunu ileri süren Newton’un savını 

kanıtlamak amacıyla saha araştırması yapan Maupertius’un ekibiyle İsveç’in 

kuzeyindeki Tornia’ya gitti. Meridyen ölçümündeki katkılarıyla bu ekibin Newton’un 

savını doğrulamasına yardımcı oldu. 1740’ta Uppsala Gözlemevi’ni kurarak, Jüpiter’in 

uydularının ışık şiddetindeki değişimi ve fotometrik yöntemlerle yıldızları inceledi.  

Celsius bugün Astronomi alanındaki çalışmalarında çok, 1742’de önerdiği 

sıcaklık ölçüm sistemi ile tanınır. Termometrelerde yüzlük derecelendirme daha önce 

kullanılmışsa da, bu skala da bugün kullanılan sistemde iki sabit derecenin bulunması 

Celsius’un önerisinden kaynaklanmaktadır. Celsius bu amaçla buzun ergime ve suyun 

kaynama derecelerini sabit noktalar alarak alıp aradaki farkı yüz eşit dereceye bölerek 

bugün kullanılan termometre sistemini oluşturmuştu. Ne var ki suyun kaynama 

noktasını  100ºC, donma noktasını ise 0ºC olarak kabul etmişti. Bu derecelendirme 

sekiz yıl sonra Celsius’un öğrencisi M. Stromer tarafından tersine çevrilerek bugün 

kullanılan durumuna getirildi. Santigrat (Centigrade) adıyla da bilinen Celsius 

derecelendirme sistemi, Fahrenheit ve Kelvin’inkilerle birlikte bugün yaygın olarak 

kullanılan üç sıcaklık ölçüm sisteminden biridir.  
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1.20. Charles Messier 
 

 

 

Charles Messier 
(1730- 1817) 

 
26 Haziran 1730 Badonviller’de doğdu. 12 Nisan 1817 Paris’te öldü. 

Bulutsuların ve yıldız kümelerinin ilk sistemli katalogunu hazırlayan Fransız 

Astronomdur. O dönemde bulanık ışık yayan her gökcismine bulutsu deniyordu.  

Messier 1751 de ünlü Fransız Astronom Joseph-Nicolas Delisle’in gözlem 

kayıtçılığına getirildi. Halley Kuyrukluyıldızı’nın 1758-1759 arasındaki dönüsü 

sırasında bu kuyrukluyıldızı Fransa’da gözlemleyen ilk Astronom oldu. Bu olaydan 

sonra yeni kuyrukluyıldızlar araştırmaya girişti, bunlardan yeni 13 tanesini keşfetti, pek 

çok başkasını da gözlemledi.  

Bulutsuların kuyrukluyıldızlarla karıştırılmasına son vermek için 1760’ta bir 

bulutsu listesi hazırlamaya başlayan Messier’nin kataloguna aldığı bulutsuların pek 

çoğu günümüzde de onun verdiği katalog numarasıyla anılır. Messier 1764’te 

Londra’daki Royal Society’ye yabancı üye olarak kabul edildi. 1770’te Paris Bilimler 

Akademisi üyeliğine seçildi.  

Messier Katalogu, Fransız Astronom Charles Messier’in hazırladığı yıldız 

kümesi, bulutsu ve gökada listesi. Katalogda yer alan 109 gökcisminden pek çoğunu 

Messier kendisi keşfetmiştir. Bugün bile amatör Astronomlarca kullanılmakta, özgün 

katalog numaralarından yararlanılmaktadır. Messier katalogu’nda, Yengeç bulutsusu 

(M1), Ülker yıldız kümesi (M45) ve büyük sarmal Andromeda Gökadası (M31) gibi 

oldukça farklı yapıdaki gökcisimleri yer alır. Kuyruklu yıldızları belirleme çabasında 
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olan Messier’in katalogu hazırlamaktaki amacı kuyruklu yıldızları öteki gökcisimleri ile 

karıştırılmasını önlemekti. Kırkbeş gökcismini içeren ilk listesini 1771’de yayımlayan 

Messier, kataloguna son halini bunu izleyen on yıl içinde verdi. 1784’te Messier 

listesine 103 yıldız kümesi, bulutsu ve gökadayı almıştı;  1786’da Pierre Mechain 6 

gökcismi daha ekledi. Messier’nin katalogunda yer verdiği 5 gökcisminin (M40, 47, 48, 

91, 102) varlığı bugün tartışmalıdır.  
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1.21. Frederick  William  Herschell 
 

 

Frederick  William  Herschell 
(1738-1822) 

 

Gözlemsel Astronomi alanındaki en önemli çalışma Herschell’e aittir. 

Herschell’in kızkardeşi Carolin ve oğlu John da Astronomdur. Herschell merceklerini 

kız kardeşiyle birlikte hazırlamış ve çok güçlü teleskoplar yapmıştır. Teleskopun 

çapıyla yıldız uzaklığı arasında bir oran olduğunu bulmuştur. Buna göre, teleskop 

merceğinin R çapıyla yıldızın L uzaklığı arasında doğru orantı vardır. Örneğin, 

merceğin çapı 40 inç olan bir teleskopla A yıldızını, 10 inç olan bir başka teleskopla da 

B yıldızını gözlemleyelim. Eğer iki yıldızın parlaklığı aynı ise A yıldızı B yıldızından 4 

kat daha uzakta demektir.  

Herschell Astronomide oldukça önemli keşiflerde bulunmuş bir bilim 

adamıdır. En önemli çalışması galaksiler üzerinedir. Aristoteles kozmolojisi, 

gezegenlerin ve sabit yıldızların iç içe geçmiş kristal kürelere çakılı olduklarını 

varsayıyordu. On altıncı yüzyıla kadar geçerli olan bu görüş Tycho Brahe’nin yaptığı 

bazı gözlemler sonucunda geçerliliğini yitirmişti. Bundan sonra sabit yıldızların evrende 

nasıl dağılmış oldukları sorusu gündeme gelmişti. Herschell Astronomi tarihinde  ilk 

defa  sabit yıldızlar bölgesinde araştırma başlatmış ve teleskopla gökyüzünü tarayarak, 

evrende sabit yıldızların gelişi güzel değil, adacıklar, galaksiler oluşturduğu görüşünü 

ortaya koymuştur. Ayrıca bizim sistemimizin Samanyolu galaksisine bağlı olduğunu  

bulan Herschell, bu gök adaların hareketini de incelemiş ve güneş sisteminin Herkül 

Takımyıldızı’na doğru hareket ettiğini de belirlemiştir.  
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Herschell’in asıl önemi Güneş sisteminin ilk yeni üyesini keşfetmesinden 

kaynaklanır. 1781 yılında Herschell kuyruklu yıldız sandığı hareketli bir gök cismini, 

yaptığı hesaplar sonucu, Güneş sisteminin altıncı üyesi olduğunu göstermiş ve bu 

gezegene Uranüs adı verilmiştir. 1787’de ise, yine Herschell tarafından bu yeni üyenin 

iki uydusu keşfedilmiştir.  

Herschell’in önemli bir çalışması da çift yıldızlar üzerinedir. Gözlemleri 

sonucunda bazı yıldızların çift yıldız olduklarını bulan Herschell sayesinde, Newton’un 

kanunu artık evrensel bir hal almıştır. Zira bu zamana kadar Newton’un çekim kanunu 

sadece Güneş sisteminde geçerli olduğu görüşü hakimdi. Oysa çift yıldızlar da 

birbirlerinin etrafında çekim kanunu ile dönüyorlardı. O halde Newton’un çekim 

kanunu evrensel, yani bütün evrende geçerliydi.  

Mars ve Satürn gezegenlerini de gözlemleyen Herschell, Mars’ın yörünge 

eğimini bulmuş ve bu gezegenin Yer’e benzediğini söylemiştir. Satürn gezegenin 

halkasının dolanım periyodunu da inceleyen Herschell, bu gezegenin uydusu olan 

Mimas’ı keşfetmiştir.  

Herschell, yıldızlara ilişkin gözlemlerinde, bazı yıldızların parlaklıkların 

değiştiğini tespit etmiş ve bu olgunun büyüklükle orantılı olduğunu belirliyerek bu 

değişimlerin periyotlarını vermeye çalışmıştır. Günümüzde  bu yıldızlara  “ Değişken 

Yıldızlar ” adı verilmektedir. Ayrıca yıldızların parlaklık değişimlerinin de inceleyen 

Herschell, parlaklık derecelerine göre yıldızları sınıflandırmıştır.  

Herschell’in diğer çalışması Güneş lekeleri üzerinedir. Güneş lekelerini 

inceleyen Herschell bu lekelerin 11 yılda bir değişerek yeryüzündeki iklimleri 

etkilediğini bulmuştur. 1774’de Alexandra Wilson, Güneş lekeleri üzerine çalışmış ve 

bu lekelerin huni benzeri karanlık yapılar olduğunu ileri sürmüştü. Ancak Herschell, bu 

görüşü kabul etmez. Ona göre Güneş’in çekirdek kısmının üzerinde protosfer yer alır. 

Lekeler ise bu protosferin yırtık kısımlarıdır. Bu yırtık kısımdan çekirdek görünür ve biz 

bunları leke olarak algılarız.  
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1.22. Carl  Friedrick  Gauss 
 

 

Carl  Friedrick  Gauss 
 (1777-1855) 

 

Matematiğin prensi olarak anılan Gauss, fakir bir ailenin çocuğu idi. Gauss’un 

dehası çok erken yaşlarda kendisini göstermiş, daha konuşmayı öğrenmeden toplama ve 

çıkarmayı öğrenmiştir. Eğitimini güç koşullarda tamamlamış ve 18 yaşındayken 

Lagrange ve Newton’un eserlerini incelemiştir. 1 ocak 1801’de yeni yüzyılın ilk 

gününde  Ceres adlı asteroid’in bulunması onun Astronomiye ilgisini uyandırmış ve çok 

az gözlemden yararlanarak bu asteroid’in yörüngesini hesaplamaya çalışmıştır. Bunu da 

8. Dereceden bir denklem yardımıyla çözmüştür. 1802’de bulunan başka bir 

asteroid’lede  (Pallas) ilgilenmiş ve bu asteroid’in hareketine ilişkin bir eser yazmıştır.  
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1.23. Friedrich  Wilhelm  Bessel 

 

 

Friedrich  Wilhelm  Bessel 

(1784-1846) 

Bessel döneminin en önemli astronomlarındandır. 14 yaşındayken  Bremen 

ticaret şirketine çırak olarak verilen Bessel, yirmi yaşındayken Lalende ve Olbers’in 

desteğiyle, Bremen yakınlarında özel bir gözlemevinde çalışmaya başladı. Başarılı 

çalışmalarıyla Prusya’nın 3. Frederich Wilhelm’in dikkatini çeken Bessel, hayatının geri 

kalan kısmını da burada geçirdi.  

James Bradley’in yayımlanmış olan gözlemleri oldukça değerliydi, zira 

Bradley aletlerin ve gözlemlerin hatalarını belirlemişti. Bessel ise, sapma ve kırılma gibi 

asıl astronomik sabitler için doğru değerlere ihtiyaç duymuş ve astronomik kırılma 

çalışmasıyla başlamıştır. Onu bu çalışması 1811’de öyle etki yaratmıştır ki, Bessel’e 

çizgileri için Fransa Enstitüsü tarafından bir ödül verilmiştir. Bu çalışmaların 

sonuçlarının 1818 yılında “Astonomiche Unterscuchengen” adındaki eserinde 

yayımlanmasıyla Bessel’in ismi de astronomi dünyasında duyulma başlamıştır.  

Bessel’in en önemli başarısı astronomların yüzyıllardır yapmaya çalıştığı ancak 

başarısız  oldukları bir konu, yani trigonometrik araçlarla bir yıldızın uzaklığını 

ölçmektir. Daha önce Bradley yıllık bir değişim bulmuştu, ancak bu basit paralakstan 

ziyade ışığın sapmasından dolayı bir değişimdi. Ancak Bradley’in bu çalışması 

astronomları, beklenen paralaktik kaymaların ne kadarda küçük  (örneğin bir yayın 

yarısından daha küçük) olduğu konusunda uyarmıştı. Bessel, dikkatini 61 Cygni yıldızı 

üzerine yoğunlaştırdı. 61 Cygni yıldızını yanında daha belirsiz olan iki yıldıza göre 18 

ay boyunca gözledi, ve 1838 yılının sonlarında araştırdığı paralaktik kaymayı buldu  (0. 

314” ±0.020” ). 1-2 yıl içinde de diğer paralakslar, Dorpat’ta  F. G. W  Struve  ve  Ümit 

Burnu Gözlemevi’nde Thomas  Hendersen  tarafından bulundu.  
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1818 yılında gözlemlerini bir katalog halinde yayımlayan Bessel, belli bir 

bölgedeki yıldızların sayısını tespit etmeye çalışmış ve bunu bir harita olarak vermiştir 

(Bonner Durchmsterrung). Bu çalışmasında kendisine Argelander yardım etmiş ve 

haritayı oluştururken mikrometre de kullanmışlardır. Bessel, Ümit Burnu’nda  Captown 

Gözlemevi’nde çalışmış ve Güney yarıküredeki yıldızları da inceleyen Bessel α-

Centaruri’nin de paralaksını tespit etmiştir.  
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1.24. John  Frederick  William  Herschell 
 

 

John  Frederick  William  Herschell 
(1792-1871) 

 

7 Mart 1792’de Buckinghamshire yakınlarındaki Slough’da doğdu, 11 Mayıs 

1871’de Collingwood’da öldü. Uranüs’ü bulan ünlü William Herschell’in oğludur. 

Sürekli rahatsızlıklarla dolu bir çocukluk döneminin ardından 1809’da  Cambridge’deki 

St. John’s College’a girdi. Burada, Babbage ve birkaç arkadaşıyla birlikte Analytical 

Society of Cambridge’i kurdu ve İngiltere’de geçerli olan matematiksel terimlemeye 

daha kullanışlı bir biçim kazandırma çalışmalarına katıldı. 1814’te hukuk öğrenimine 

başladıysa da kısa bir süre sonra Astronomiye  yöneldi. Daha önce de optik konusunda 

bazı araştırmalar yapmış ve 1813’te Royal Society‘ye  sunduğu bir matematik çalışması 

nedeniyle bu kurumun üyeliğine seçilmişti. 1815’te kimya profesörlüğüne atanmak için 

yaptığı başvurunun Cambridge Üniversitesi tarafından geri çevrilmesi ve ardından çok 

ağır bir hastalık geçirmesi üzerine profesörlük gibi görevler üstlenmek düşüncesinden 

tümüyle vazgeçti. Sonraki yıllarda bir yanda kimya ve matematik alanlarında ve ışığın 

davranışı konusunda  önemli araştırmalar yaparken bir yandan da, babasıyla birlikte 

çalışıyor, Astronomi, teleskop yapımı ve kullanımı konularında uzmanlaşıyordu. 

1820’de Royal Astronomical Society’nin kurucuları arasında yer aldı. 1822’de 

babasının ölümünün ardından Astronomi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gözlemlerini 

1834-1838 arasında Güney Afrika’da, Ümit Burnu’nda sürdürdü. 1847’de Güney 

Afrika’daki gözlemlerinin sonuçlarını, iki yıl sonra birçok dile çevrilen “Outlines of 

Astronomy”  (Astronominin Ana Hatları) adlı kitabını yayımladı. 1850’de darphane 

yöneticiliğine atandı. Uyumlu bir aile sayesinde ayakta durabilen sağlığı, yeni görevinin 

güçlüğü ve ailesinden uzakta yaşaması gibi nedenlerle hızla kötülemeye başladı. 
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1856’da darphanedeki görevinden ayrılarak ailesinin yanına dönen Herschell, yaşamının 

kalan süresinin tümünü yine yıldızları ve yıldız kümelerini kataloglamakla geçirdi.  

Herschell, çeşitli dönemlerde Royal Society’nin başkanlığına ve başka 

ülkelerle ilgili sekreterliğine seçilmiş, iki kez de bu kurum tarafından altın madalya ile 

ödüllendirilmiştir. 1831’de Sir, 1838’de Baronet ünvanlarını almıştır.  

Herschell’in Astronomi’ye  ilk büyük katkısı babası tarafından kataloglanmış 

olan çift yıldızlarla ilgili yeni gözlemler yapmak oldu. Herschell çekim yasasının 

evrenselliğinin kanıtlanmasını sağlayan çift yıldız gözlemlerinin sonuçlarını 1821 ve 

1823’te yayımladığı makalelerde açıkladı. 1826’da, çift yıldızlarla ilgili araştırmalarının   

da duran yıldızların ıraklık açılarının ölçümüne yöneldi. Herschell’in bulduğu rakamlar, 

ıraklık açılarının yıllık değişimi probleminin çözümünde önemli bir aşama 

oluşturmuşlardır.  

Kendisini babasının çalışmalarını sonuçlandırmakla yükümlü sayan Herschell, 

gökyüzünün İngiltere’de gözlemlenemeyen bölümünü incelemek amacıyla Ümit 

Burnu’na giderken yanında birisi kendisinin yaptığı yansıtmalı, öbürü 2 metre odak 

uzaklıklı bir merceği olan kırılmalı iki teleskop ta götürdü. Orada kaldığı dört yıl içinde 

68.948 yıldızın konumunu belirledi, çiftyıldızlar ve bulutsularla ilgili kapsamlı bir 

çizelge düzenledi, Halley kuyruklu yıldızının ve Satürn’ün uydularının gözlemini yaptı. 

Ayrıca yine aynı dönemde, Güneş lekelerinin etkinliklerini araştırmakla ve geliştirdiği 

bir aygıt yardımıyla Güneş’in ışınım ölçmekle astrofiziğe de değerli katkılarda bulundu.  

 

Halley  Kuyruklu Yıldızı 

 

Yer fiziği alanında da çalışmaları bulunan Herschell, büyük bir ilgi duyduğu 

fotoğrafçılık konusunda da buluşlar yapmış, fotoğrafçılıkta duyarlı kağıtların ve 

hiponun kullanılmasının önemini ortaya çıkarmıştır.  
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1.25. Edwin  Powell  Hubble 
 

 

Edwin  Powell  Hubble 
(1889- 1953) 

  

  20 Kasım 1889’da Missouri Eyaleti’nin Marshfield kentinde doğdu, 28 Eylül 

1953’te Californiya Eyaleti’ndeki San Marino’da öldü. Burslu olarak okuduğu Chicago 

Üniversitesi’nden 1910’da fen dalında diploma almasına karşın, bir araştırma bursu 

kazanarak, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’ne bağlı Queen’s College’a gittiğinde 

matematik yerine hukuk okumaya karar verdi. 1912’de bu okuldan hukuk diplomasını 

aldı ve ertesi yıl ülkesine dönerek Kentucky Eyaleti’nin Louisville kentinde bir hukuk 

bürosu açtı. Ancak, 1914’te, Chicago Üniversitesi’ne bağlı Yerkes Gözlemevi’nden 

doktora çalışması ve asistanlık önerisi alınca, bu gözlemevi’nin kurucusu ve 

üniversitede bir sürü hocası olan George Ellery Hale’in aşıladığı Astronomi sevgisiyle, 

mesleğini ve bürosunu bırakıp Yerkes Gözlemevi’ne geçti. Ι. ve  ΙΙ. Dünya savaşı 

yıllarındaki askerlik görevi dışında da, o tarihten sonra tüm yaşamını Astronomiye 

adadı. 1917’de, Chicago Üniversitesi’nden doktora aldığı yıl, ABD’nin Ι. Dünya 

savaşına katılma kararı üzerine orduya çağırılarak Fransa’ya gönderilmişti. 1919’da 

ülkesine döner dönmez, Hale’nin çağrısını kabul ederek, o dönemin en güçlü gözlem 

araçlarıyla donatılmış Mout Wilson Gözlemevinde çalışmaya başladı. California 

Eyaleti’ndeki Pasadena yakınlarında, Hale’nin girişimi ve çabasıyla kurulmuş olan bu 

gözlemevinde yaşamının sonuna değin sürdürdüğü gözlemleriyle evrenin gizlerini 

çözmeye çalışan Hubble, ΙΙ. Dünya Savaşı’ndan sonra Mt. Wilson ve Mt. Palomar 

Gözlemevi’nin araştırma komitesi başkanlığına da üstlenerek geniş çaplı araştırma 

programlarının gerçekleştirilmesinde etkili oldu.  

Gaz ve toz moleküllerinden oluşmuş, dağınık biçimli, çok zayıf ışık yayan 

bulutsuları ilk kez 18. yy sonunda Fransız Astronom  Charles Messier (1730- 1817) 
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sistemli bir biçimde gözlemleyip adlandırmış, ancak aradan yüzyılı aşkın bir süre 

geçmesine karşın, bu gökcisimlerin tüm gizemi çözülememişti. Hubble’nin bu konuya 

eğildiği yıllarda, Güneş ve Güneş sistemi gezegenlerinin bulunduğu Gökadanın  

(Samanyolu) sınırları içindeki ya da hemen yakınındaki bulutsuların yapısı büyük 

ölçüde biliniyordu. Ancak, Gökadanın ötesindeki uzak bulutsuları gözlemleme olanağı 

olmadığından, Astronomları uğraştıran temel sorun, bu gökcisimlerinin dağınık birer 

gaz bulutu mu, yoksa çok kalabalık yıldız kümeleri mi olduğunu saptayabilmek ve 

Güneş sisteminden ne kadar uzakta belirleyebilmekti. Mount Wilson Gözlemevi’nin 2, 

5 metrelik dev teleskopunu giderek uzak bulutsulara yönelten Hubbe’ın, 1923 

Ekiminde, Andromeda takım yıldızının içinde yer alan M31 bulutsusunda Sefeit 

türünden değişken bir yıldızın görüntüsünü fotoğrafla saptamayı başarması, bu sorunun 

çözümü için önemli bir veri sağlamıştı. Gerçekten de, Sefeit türü yıldızlarda ışınım 

yeğinliğinin değişmesi belli bir devirlik gösterdiğinden, bu devrin süresi belirlenerek 

yıldızın mutlak kadiri bulunur ve mutlak kadiri ile görünür kadiri  (parlaklık) arasındaki 

bağıntıyla Sefeit’in uzaklığı hesaplanabilir. Nitekim bir yıl içinde, M31 bulutsusunda ve 

Üçgen takımyıldızındaki M33 bulutsusunda çoğu Sefeit türünden birçok değişken 

yıldızı gözlemleyen Hubble, bu yöntemle, söz konusu bulutsuların uzaklığını yaklaşık 

900.000 ışık yılı (1 ışık yılı = 946x10¹º  kilometre) olarak belirledi. Gökada 

sistemindeki en uzak yıldızın uzaklığı 100.000 ışık yılı olarak bilindiğine göre, bu 

bulutsuların Gökada dışında oldukları kesindi. Üstelik uzak bulutsuların yalnızca bir gaz 

ve toz bulutu değil, kalabalık bir yıldız kümesi olduğunu kanıtlayan bu bulgu, 

Gökadanın dışında da milyonlarca yıldızdan oluşmuş başka gökadaların bulunduğunu 

ortaya koymuştu.  

 
Hubble Teleskopu 
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Hubbel’ın gökadalar üzerindeki yıllarca sürdürdüğü gözlemler, uzaydaki 

madde dağılımı ve evrenin algılanabilir sınırları üstüne ilk bilgileri sağlarken, 1925’te 

Astronomiye, bugün de temel olarak alınan ilk gökada sınıflandırılmasını kazandırdı. 

Özelliklerine ve tayf sınıflarına dayanan Hubble sınıflandırmasına göre, gökadalar ya da 

bulutsular olmak üzere üç temel gruba ayrılır. Elips biçimi bulutsular, tüm bulutsuların 

yaklaşık  %17’sini oluşturur ve grubun ilk örneklerinde  küremsi olan biçimleri E0 ‘dan 

E7 ‘ye doğru gittikçe uzun bir elipse dönüşür. Ortadaki bir çekirdeğin çevresinde tüm 

madde kütlesinin sarmal biçimde döndüğü sarmal bulutsular, bilinen tüm bulutsuların  

yaklaşık %80’ini oluşturan en kalabalık gruptur ve normal sarmal ile çubuklu sarmal 

gibi iki alt sınıfa ayrılır. Üçüncü grup ise, genellikle Gökada dışında yer alan ve belli bir 

biçimi olmayan düzensiz bulutsulardır.  

Gökadaların içinde Sefeitler’den başka nova türü ya da uzun dönemli değişken 

yıldızların, yıldız kümelerinin ve dev yıldızların varlığını saptayan, hareketlerini 

belirleyen, başlıca yıldızların parlaklığını ölçen ve 18 ayrı gökadanın uzaklığını 

hesaplayan Hubble, 1929’da gökadaların hızına ilişkin ünlü yasasını açıkladığında, 

kozmolojide yeni bir dönemin habercisi oluyordu. ABD’li Astronom  Vesto Melvin 

Slipher (1875-1969), Yer’den uzaklaşan bir yıldızın ışığının tayfın kırmızı bölgesine 

kaydığını açıklayan Doppler Fizeau olayını ilk kez bir gökadaya uygulayarak, 1912’de 

Andromeda bulutsusunun radyal hızını ölçmeyi başarmıştı. Aynı yöntemle kırk’a aşkın 

gökadanın hızını ölçen Slipher, Andromeda dışındaki tüm gökadaların, çok yaklaşık bir 

değerlendirmeyle, saniyede 300 ile 1. 800  kilometre arasında değişen bir hızla Yer’den 

uzaklaştığı sonucuna vardı. Bu gözlemin önemini kavrayan Hubble, değişik uzaklıktaki 

gökadaların uzaklaşma hızını ölçerek, gökadanın Yer’den uzaklığıyla uzaklaşma hızının 

doğru orantılı olduğunu, 6 milyon ışık yılı uzaklığın ötesinde hızın, her milyon parsekte 

(1 pc =3.26 ışık yılı) yaklaşık 500 km/sn düzeyinde arttığını saptadı. Gözlemevindeki 

çalışma arkadaşlarından Milton La Salle Humason’ın (1891-1972) katkılarıyla, giderek 

evrenin daha uzak bölgelerindeki ölçümler sonucu, gökadaların 

                                                   v =  H. r 

hızıyla birbirlerinden uzaklaştığını açıklayan Hubble Humason ortaya koydular. 

Uzaklaşma hızı (v) km/sn cinsinden, gökadanın uzaklığı (r) milyon ışıkyılı olarak 

alınırsa, Hubble değişmezi (H) 25’e eşit bir katsayıdır. Gökadanın uzaklığı milyon 

parsek olarak alındığında  H = 75 olur. Einstein’ın görelilik kuramın da öngördüğü gibi, 
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bu sonuç, gökadaların aralarındaki uzaklıkla orantılı bir hızla birbirlerinden 

uzaklaştığını, dolayısıyla evrenin sürekli olarak genişlediğini ortaya koydu. 

Çalışmalarını sürdürerek, 1930’larda, uzaklıkla birlikte artan kaçış hızının belli bir 

sınırın ötesinde ışık hızına ulaştığını belirleyen Hubble’ın “ evrenin genişlemesi ”  

kuramı var olan tüm kozmoloji kuramlarını altüst edecek nitelikteydi. Sonradan 

Hubble’ın, kaçış, uzaklaşma ya da gerileme hızı terimlerinin yerine kullanmaya 

başladığı “kırmızıya kayma” dan yararlanarak evrenin boyutlarını ve yaşını belirlemek 

için yapılan hesaplar çok sağlıklı sonuçlar vermedi  ama, evrenin genişlemesi kuramı, 

bir yandan Gold ve Hoyle’un “durağan hal” kuramı, öte yandan Lemaitre ve Gamow’un  

“büyük patlama” kuramı gibi, evrenin başlangıcına, oluşumuna ve gelecekteki 

durumuna ilişkin yeni kuramların çıkış noktası oldu.  

Gökadalara yönelik gözlemleriyle Astronomiye kazandırdığı temel verileri 

sağlam bir kuram çerçevesinde birleştirerek, evrenin yapısına ve boyutlarına ilişkin 

kuramların sınırlarını zorlayan Hubble, 20. Yüzyılın yetiştirdiği en büyük Astronomi 

bilginlerinden biridir.  
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