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ASTRONOMİ 
TARİHİ

3. Bölüm
Mezopotamya, Eski Mısır 

ve Eski Yunan’da 
Astronomi

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



Daha modern nesil

• M.Ö. 3000 yıllarında Mısır ve 
Mezopotamya’da uygarlık doğdu.

• M.Ö. 2700-2100 yıllarında Mısırlılar büyük 
piramitleri inşa etti.

• M.Ö. 330 Büyük İskender (Alexander the 
Great), Aristotle’nun bir öğrencisi olarak 
bilime ve eğitime çok büyük önem verdi.



• M.Ö. 300 İskenderiye Kütüphanesi, 
içinde 500 binden fazla kitap bulunan 
bir bilgi merkezi olarak kuruldu. 

• ~ M.S. 415 İskenderiye Kütüphanesi’nin 
yakılışı ve depolanmış bilginin yok 
oluşu.



İskenderiye Kütüphanesi’ndeki büyük salon (yeniden canlandırma)



• Yunanlılar öncesi astronomi bilgileri, ismi 
bilinmeyen birçok bilgin tarafından 
geliştirildi. 

• Bu bilgiler zaman içinde geleneklere göre 
ve mitolojik olarak bir sonraki toplumlara 
aktarıldı. 

• İlk çağlardaki astronomi çalışmalarını 
kullanan Yunanlıların buluşları kayıtlara 
geçen ilk buluşlardır. 



• Bazı Mısırlı kozmologlar 
farklı tanrılara farklı roller 
yüklediler. 

• Böyle düşünceler astronomi 
bilimine ilk adımların 
atılmasını sağladı.

http://www.lucaslearning.com/myth/p
df/ra.pdf

Eski Mısır 
Güneş Tanrısı (Ra)



Gökyüzü Tanrıçası: NUT 



• Bilinen ilk Yunanlı düşünürlerden biri 
Thales’dir. 

• Güneş tutulmasının olacağını önceden tahmin 
etmiştir. 

• Thales’in okulu birçok düşünür yetiştirmiştir. 
Örneğin, Anaximander astronomik ve 
coğrafik bir takvim yapmış, Güneş’in, Ay’ın 
ve gezegenlerin bizden uzaklıklarını 
bulmuştur.



Pythagoras: Küresel ve Hareketli 
Yer (MÖ 500)

Pythagoras, deney yaparak çalışan ilk 
bilimcilerden biridir. 

• Yer’in küresel olduğu fikrini vermiştir. Bu çalışmasını 
Ay’ın evrelerinden giderek çıkarmıştır. 

• Ay’ın ışıklı ve ışıksız kısımlarını 
ayıran sınır çizgi (terminator)
eğrili ğinin Ay’ın evreleri ilerledikçe
değiştiğini gözlemiştir. 

• Bu yüzden, Ay düz değil küreseldir.
• Buna göre, Yer ve diğer gökcisimleri

de küresel olmalıdır. 

terminator



• Pythagoras, güney İtalya’da
bir okul kurarak birçok 
astronom yetiştirdi. 

• Kendisi Yer’i, evrenin 
merkezine koydu. Fakat,
daha sonra öğrencileri, Yer’in 
Ay, Güneş, beş gezegen ve 
yıldızlarla birlikte uzaktaki 
bir merkezi “ateş” etrafında
hareket ettiğini söylediler. 

• http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Pythagoras.html



Aristotle: Tekrar 
Merkezde Yer (MÖ 350)

• Yer merkezli evrenin küresel 
ve sonlu olduğuna inandı. 

• Gezegenler ve diğer cisimler 
Yer merkezli birçok küresel 
kabuklar üstünde hareket 
ediyordu.

http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/
~history/PictDisplay/ Aristotle.html



Yer merkezli (geocentric) evren modeli



Önemli fikirleri;

1. Ay’ın küresel olduğunu düşündü.

2. Güneş'in, Yer’e Ay'dan daha uzak olduğunu 
buldu, çünkü:

a.Ay’ın hilal evresi, Ay, Yer ile Güneş 
arasından geçerken görülür.

b. Güneş gökyüzünde Ay’dan daha yavaş 
hareket ediyor olarak görülür.



3. Yer’in küresel olduğunu düşündü, çünkü:

a.Ay terminatörünün eğrili ği onun küresel 
yapıda olmasını gerektiriyordu ve Yer, belki de 
bu yüzden Ay gibidir.

b. Bir gözlemci kuzeye doğru gittikçe, 
güney yarımküre yıldızları kaybolurken kuzey 
gökyüzünden yeni yıldızlar görür. Bu durum 
düz bir Yer üzerinde olmaz.



• Aristotle, Yer’in durağan olduğu sonucunu 
çıkardı ve güçlü bir kanıt sundu. 

• Eğer, Yer hareket etseydi, değişik yıldızların 
göreli biçimlerinde değişiklik görürdük. 



• Tıpkı yolda yürürken yakındaki ve uzaktaki 
ağaçların göreli konumlarında olan 
değişiklik gibi. 

• Eğer, çok uzaktaki bir ağaç ile orta 
uzaklıktaki bir ağacı birleştiren bir doğru 
üzerinde yürürken bir tarafınıza bir adım 
atsanız, yakındaki ağaç uzaktakinin diğer 
tarafına kaymış olarak görünecektir. 

• Hareketten dolayı konumdaki bu gibi bir 
kaymaya paralaksdenir. 



Yıldızların Iraklık Açısı (Paralaks)

• Hipparchus M.Ö.150

Güneş

Ocak

Haziran

Yakın 
yıldız



• Eğer, Yer, düz bir çizgi üzerinde hareket etseydi, 
yakındaki yıldızları uzaktakilere göre sürekli 
kayıyor gibi görürdük. 

• Eğer, Yer, uzaktaki bir merkez etrafında dolansaydı, 
yakın ve uzaktaki yıldızlar arasında dönemli bir 
paralaktik kayma görürdük. 

• Fakat, yıldızların ve takımyıldızların zaman içinde 
böyle bir kayma gösterdiklerine dair bir delil 
yoktur. 



Sonuçta, Aristotle’ya göre Yer 
hareket etmemelidir

• Aristotle’nun nedeni sağlamdı; ancak, 
yıldızlar bu paralaktik kaymayı çıplak gözle 
oluşturacak kadar yakında değil çok 
uzaktaydılar. 

• Yıldız paralaksları yıllarca araştırıldı ve 
ancak 1838 yılında bulundu.



Hipparchus: Yıldız Haritaları ve 
Presesyon (M.Ö. 130)

• Hipparchus, Rodos adasındaki kendi 
gözlemevinden gökcisimlerinin konumlarını 
gözledi ve 1080 yıldızlık bir katalog hazırladı. 

• Teleskopsuz yaptığı gözlemlerle olası en 
mükemmel sonuçları elde etti. Herhangi bir tarih 
için Güneş ve Ay’ın konumlarını doğru olarak 
önceden belirledi. Hipparchus, eskinin en büyük 
gökbilimcisi olarak bilinir.



• En büyük buluşu 
“presesyon” dur. 

• Kendinden önce yapılan 
yıldız konumlarıyla kendi 
ölçümlerini karşılaştırarak, 
ardalan yıldızlarına göre 
kuzey gök uçlağının, ilkbahar 
ve sonbahar ılım noktalarının 
konumlarındaki kaymaları 
ortaya çıkardı. 



Presesyon

• Modern gökbilimde presesyonun 
nedeni olarak: Güneş ve Ay’dan 
kaynaklanan çekim kuvvetlerinden 
dolayı Yer’in yalpalayarak 
dönmesi gösterilir. 

• Şu anda Yer’in dönme ekseni 
doğrultusuna denk gelen Kutup 
Yıldızı (Polaris, α UMi, Küçükayı 
takımyıldızının en parlak yıldızı) 
26 000 yıllık bir dönem boyunca, 
farklı yıldızlara karşılık gelecektir.



Claudius 
Ptolemy 

Gezegen 
Hareketleri       
(M.S. 150)



Ptolemy’nin en önemli eseri 
(Almagest)



Ptolemik (epicycle) kuram

• Bilinen en iyi çalışması 
Güneş, Ay ve gezegenlerin 
konumlarını belirlemeye 
yarayan “epicycle kuramı” 
veya “Ptolemic kuram” dır. 



Ptolemik Evren

• Yer’den dışa doğru sırayla Ay, Merkür, 
Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn’ün 
dolandığı dairesel yörüngeleri yerleştirdi.



Epicycle

Diferent



Aynı zamanda iyi bir coğrafyacı olan 

Ptolemy’nin çizdiği Avrupa Haritası


