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Kopernik Devrimi

• Güneş sisteminin merkezinde Güneş’i 
bulunduran, Yer-merkezli eski 
kuramları yıkan, çok önemli bir 
devrimdir. 

• 1540-1690 yılları arasında yaklaşık 
150 yıllık bir süre içinde 
geliştirilmi ştir.  

Bu dönem içinde 
çok meşhur beş 
bilimci yetişmiştir:

• Kopernik
• Tycho
• Kepler
• Galileo
• Newton



Nicolaus Copernicus 
(1473-1543)

• Merkeze Güneş’i koyup, Yer ve 
gezegenleri onun etrafında 
dolandırmakla güneş sisteminin 
daha basitleştirileceğini ve gezegen 
konumlarının daha kolay 
bulunabileceğini gösterdi. 

• 1512’de yeni tezini duyuran kısa 
bir açıklama (Commentariolus) 
yayımladı:

• Güneş, güneş sisteminin 
merkezindedir, gezegenler onun 
etrafında dolanır ve yıldızlar çok 
uzaktadır.



“De Revolutionibus”

• Yaşamının sonunda, bütün çalışmalarını 
“De Revolutionibus” adlı kitapta topladı. 
Bu kitapta güneş sistemine ilişkin tüm 
bilgiler sunuldu.

• “Venüs ve Merkür, Güneş’in etrafında 
dolanırlar ve yörüngeleri Güneş’ten çok 
uzakta değildir...Bu kurama göre, 
Merkür’ün yörüngesi Venüs’ünkinden 
içeride olmalıdır. Eğer, bu varsayımdan 
yola çıkarsak, aynı merkezli dışa doğru 
büyüyen yörüngeler üzerinde Mars, 
Jüpiter ve Satürn ile karşılaşırız...onların 
düzenli hareketlerini görmememiz 
olanaksızdır. Bu durum, onların 
merkezinde Güneş’in olmasını yeter 
derecede sağlar.” 



Tycho Brahe
(1546-1601)

• Avrupa’nın en modern ilk 
gözlemevini Kopenhang 
yakınında, “Uraniborg” 
adıyla kurdu. 

• Çıplak gözle yaptığı 
gözlemlerle yıldız ve 
gezegen konumlarını veren 
kataloglar hazırladı. 

• Yıldızlar ve gezegenlerin 
Ay’dan çok uzakta 
olduğunu gösterdi.



Avrupa’nın en modern ilk gözlemevi, 
Uraniburg

• 25 yaşında (1572) 
gökyüzünde çok ani 
parlayan bir yıldız 
gördü. 

• Gökyüzünde kayma 
göstermeyen bu cismi, 
yeratmosferi içinde 
bulunan bir cisim 
olarak yorumladı.



• 1577’de parlak bir 
kuyrukluyıldız 
gözleyerek bunun da 
Ay’dan uzak bir cisim 
olduğunu gösterdi. 

• 1601 yılında 
öldüğünde, tüm 
gözlemleri ve 
çalışmaları asistanı 
Kepler’e miras kaldı.



Johannes Kepler 
(1571-1630) • Tycho’nun verileriyle önce 

Mars’ın yörüngesi üzerine 
çalışmaya başladı. Mars’ın 
hareketleri Ptolemy’den beri 
gökbilimcilerin baş belasıydı ve 
şaşırtıcı sonuçlar buldu.

• Yüzyıllar boyunca tartışılan 
dairesel yörüngelerden sonra, 
Mars’ın hareketine en uygun 
yörünge biçimi elips olarak 
çıkıyordu. 

• Kepler, Mars’ın yörüngesini elips 
biçimli olarak buldu ve 
odaklarından birinde Güneş 
bulunuyordu. Aslında bu buluş 
her gezegen için geçerliydi.



Kepler’in Gezegen Hareketlerine
İlişkin Birinci Yasası

Herbir gezegenin Güneş etrafındaki yörüngesi elipstir ve bir 
odağında Güneş bulunur.

EnberiEnöte

Yarı büyük eksen

Güneş, 
odaklardan 
birinde bulunur

Diğer odak boş



Kepler’in Gezegen Hareketlerine
İlişkin İkinci Yasası

Bir gezegen yörüngesi üzerinde dolanırken, eşit zamanda 
eşit alanlar süpürür.

enberienöte



Kepler’in Gezegen Hareketlerine
İlişkin Üçüncü Yasası

Gezegenin yörünge döneminin karesi, 
yarı-büyük eksenin kübüyle orantılıdır.

(Yıl biriminde yörünge dönemi)2 = (AB biriminde yarı-büyük eksen)3

P2 = a3



Kepler Yasaları



Kepler’in, 
gezegenlerin 
Güneş’ten göreli 
uzaklıklarını gösteren 

Küreler Modeli



Galileo Galilei 
(1564- 1642)

Eğer, İtalyan bilimci 
Galileo Galilei’nin 
gözlemleri olmasaydı 
ve teleskobun bulunuşu 
o dönemde 
yapılmasaydı, güneş 
sistemine ilişkin 
Kopernik Modeli’nin 
oturtulmasında Kepler 
Yasaları’nın o kadar 
önemi olmayacaktı. 



Galileo’nun teleskobu

• Mükemmel bir teleskop yaparak 1609 
yılında gözlemlere başladı. 

• 1610 yılında en önemli gözlem 
sonuçlarını elde etti. 



Jüpiter’in 4 uydusunu bularak ilk 
defa Yer etrafında dolanmayan 
gökcisimlerinin varlığını ispat 
etti.



Galileo’nun kendi el 
yazmalarından, Jüpiter 
uydularının gözlemi



Yer merkezli 
modele göre

Venüs gezegeninin 
hilal evresinden 
başlayan ve dolun 
Venüs’e  yakın bir 
evreye kadar değişik 
evreler gösteren 
gökolaylarına tanık 
oldu. 

Güneş merkezli 
modele göre



Ay üzerindeki 
dağları gördü ve 
Ay’ın da Yer 
benzeri jeolojik 
özellikleri olan bir 
gökcismi olduğunu 
ısrarla vurguladı.

Galileo’nun Ay’ın 
evrelerine ilişkin 
gözlem çizimleri.



Güneş lekelerini buldu



Isaac Newton 
(1642-1727)

23 ve 25 yaşları arasında 
çekim yasasını ve ışığın 
bazı özelliklerini buldu ve 
bir teleskop geliştirdi.



41 yaşındayken 
fizikte devrim 
yaratan meşhur 
kitabı 
“Principia”yı 
yazmaya başladı 
ve üç yıl sonra 
1687’de 
yayımlandı.



• Newton’un düşüncesine göre Ay, bazı kuvvetler 
tarafından Yer’e doğru çekilmeliydi. Çünkü, onu çeken 
(ona uygulanan) hiçbir kuvvet olmasaydı, bir yörünge 
üzerinde hareket edemezdi. Bu düşünceden yola çıkan 
Newton, bilim tarihindeki en önemli buluşlarından 
birini ortaya koydu ve “Newton’un Evrensel Çekim 
Yasası” olarak adlandırıldı:

• “Evrendeki herbir parçacık diğer bir parçacığı, onların 
kütlelerinin çarpımı ile doğru ve aralarındaki uzaklığın 
karesi ile ters orantılı olarak çeker”. 



• Newton yasaları daha önceki hatalı gözlemleri 
temizlemiş ve Kopernik devrimini 
tamamlamıştı.

• Newton’un 1727 yılında ölümünden sonra 
güneş sistemi bugünkü haliyle kabul edilmiş, 
bir tek Uranüs, Neptün ve Pluto gezegenlerinin 
bulunuşu kalmıştı. 

• Gözlemler, Newton yasalarının evrende 
görebildiğimiz diğer cisimlere de 
uygulanabileceğini göstermiştir. 

• Birbirleri etrafında dolanan bazı yıldız 
çiftlerinin özelliklerini doğru olarak bilmemize 
olanak sağlamıştır.


