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Antik Astronomi

Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS.



En Eski Astronomi
(Antik veya Teleskop Öncesi)

• Kültürel bağlar, dinsel gelişmeler ve 
astronomik uygulamaları ele alan dört geniş 
coğrafik alanda incelenir.

• Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Hindistan

• Çin ve Japonya

• Amerika Kıtası

• Pasifik Havzası



• Afrika: en eski insanların bulunduğu yer ve 
aynı zamanda en eski astronomik bulgulara 
ulaşılan yer.

• Bir Ishango kemiği üzerinde

Ay takvimine rastlanmış.

(M.Ö. 23000-18000)



• En eski taş kalıntılar, 

Göbekli Tepe, Şanlıurfa. M.Ö. 10000



• Astronomiye yönelik en eski taş yapılar da 
yine Afrika’da bulunur. 

• M.Ö. 5000-4000

Nabta Playa, Mısır. 



• İngiltere’deki Stonehenge’in en eski 
parçaları en az 1000 yıl daha genç.

• Birbirinden habersiz farklı kültürlerin 
astronomik taş yığınlarından dünya 
üzerinde binlerce var.



• Bilimsel düşünce, insan doğasının temel bir 
parçasıdır.

• Bilimciler, evren hakkında bilgi edinirken 
bilimsel yöntem uygular.

• Modern astronomi temel bilimdir, insanın 
merakından dolayı motive edilir. Çünkü, 
insan her zaman Doğa ve Evren hakkında 
çok şey bilmek ister.



Evrene ilişkin bilimsel görüş;

• Gözlemlere dayalı ve kuramlarla test 
edilmiş bir evren modeli anlamındadır. 
Gözlemler, daima bir modelin son 
testidir.

• Eğer, model gözlemlere uymuyorsa, 
değiştirilmelidir ve bu işlem herhangi 
bir felsefi, politik veya dini kavramlar 
veya inançlarla sınırlandırılmamalıdır.



Zamana ilişkin modern gözlemler, ilk 
çağlardaki astronomik kökene dayanır.

• 24 saat = 1 gün– Güneş’in gökyüzünde bir 
tam çevrimi için geçen süre.

• Ay – Ay çevrimi ile ilgilidir.

• Yıl – Mevsimlerin çevrimini temel alır.

• Haftanın Günleri– Takımyıldızlar arasında 
hareket etmekte olan ve çıplak gözle 
görülebilen 7 cisme (Güneş, Ay ve 5 gezegen) 
atfen verilen adlardır. 



Haftanın yedi günü ve onları 
temsil eden gökcisimleri



Bir günlük zaman diliminin 
belirlenmesi

• Eski insanlar, bir günlük zamanı 
söyleyebilmek için Güneş’in 
gökyüzündeki yolunu gözlerdi.



Eski Mısırlılar basit bir saat için büyük bir 

dikilitaş kullanırdı (Sundials).

Eski Mısır Dikilitaş’ı şu anda Vatikan-Roma’da 
St. Peter Alanı’nda bulunur. 



Bir yıllık zaman diliminin 
belirlenmesi

• Birçok kültür, mevsimleri saptamaya 
yarayan yapılar inşa etti. 

• Buna en iyi örnek, Stonehenge’dir.
Yaklaşık M.Ö. 2000



Stonehenge-İngiltere, 5000 yıllık



Stonehenge



21 Haziran 2005, Yaz Gündönümü



Stonehenge



Stonehenge



Stonehenge 
Reconstruction           
c. 1550 B.C.

Stonehenge



Ay Çevrimleri
• Birçok eski kültür, ay takvimlerinde ay çevrimlerini 

kullandı.

• Metonik çevrim: 
– Eski Yunan astronomMeton (M.Ö. 432), ay çevrimi 

tarihlerinin her 19 yılda bir tekrarladığını buldu.

• Diğer kültürler, tutulma tarihleri üzerine takvimler 
geliştirdi:

• Babil Takvimi

• Maya Takvimi



Chaco Kanyonu, New Mexico, 
5000 yıllık 
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En eski gözlemevlerinden biri

Kokino Gözlemevi – Makedonya, 3800 yıllık
Güneş ve Ay’ın hareketleri, ekinoks tarihleri



Gezegenlerin ve Yıldızların Gözlemleri

• Birçok kültürde, gezegen ve yıldızlara ilişkin 
faydalı gözlemler yapıldı.

• Orta Amerika’nın Maya Gözlemevlerinde 
Venus gözlemlerine uygun pencereler açıldı.



El Carocal-Maya Gözlemevi
Yucatan, Meksika



El Mirador-Maya Gözlemevi



Maya Uygarlığı



Mayalara ait 
astronomi kitabı

http://www.crystalinks.com/mayanastronomy.html



Machu Picchu-Peru, 
İnka 2430m.



Machu Picchu-Peru



Machu Picchu-Peru



Machu Picchu-Peru



İnka’ların yaşadığı Peru çöllerinde, takımyıldızları
temsil eden çok büyük hayvan şekillerine rastlandı.



Gözlemden 
Bilime

• Eski Çin astronomları 
5000 yıl önce başlayan 
astronomik gözlemlerin
ayrıntılı kayıtlarını tuttu.

• Bugün, Yengeç 
Bulutsusu (Crab Nebula) 
olarak bilinen bir 
süpernova patlamasının 
ilk kaydını yaptı.


