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İnsanlığın düşünce biçimini çok değiştiren bilimsel bir gelişme, herhalde astronomide 
olmuştur. Astronomi dediğim zaman, tabii bugünkü deyim bu ama, esas anlamamız gereken 
dünyanın, gezegenlerin, güneşin, ayın hareketleri, bunun modeli. Eski çağlarda bu model 
Aristo ile başlayarak, daha sonra İskenderiye’de Ptolome ve arkadaşları tarafından son haline 
getirildi. Nedir bunun tarihi, aşağı yukarı M.S. 2. yüzyıl. Ptolome sisteminde dünya sabit, 
güneş, diğer gezegenler, ay hepsi dünyanın etrafında dönmekte. Ptolome dünyanın küre 
olduğunu gayet iyi biliyor ve hatta o kürenin enini boyunu da, enini boyunu değil de çapını 
da, ölçüyor. Oldukça da iyi ölçüyor o zamanın imkanlarına göre.  
 
Bu sistem, yani Ptolome dediğimiz sistem, giderek bir dogma haline geliyor ve özellikle kilise 
tarafından da, katolik kilisesi tarafından da, doğru ve mutlak doğru olarak kabul ediliyor. 
Daha önce de bahsetmiştim sanıyorum, kilisenin ileri gelenlerinden örneğin Akinalı Thomas 
katolik öğretisi ile eski Yunan, Roma felsefesini, bilimini bağdaştıran kişidir. Böylelikle tam 
anlamıyla dogma haline geliyor. Yani karşı çıkılması imkansız bir şey.  
 
Şimdi bahsedeceğim kişi ise, bir Polonyalı, Nicolaus Copernicus, Latince ismiyle bilinen veya 
Almanca ismiyle Nicolaus Kopernicus. Ama esas kendi ismi Kopernik, Nikolai Kopernik. 
Yaşadığı tarihler, 1473-1543. Hali vakti yerinde bir ailenin çocuğu. Genç yaşta, 10 yaşında 
iken babasını sonra annesini kaybediyor. 12 yaşından itibaren dayısının, katolik kilisesinin 
ileri gelenlerinden birisi daha sonra piskospos oluyor, himayesi altında yetişiyor. Krakov’da 
üniversiteye gidiyor, dört yıl orada okuyor. Orada astronomi okuyor, matematik okuyor. Daha 
sonra oradan İtalya’ya geçiyor. Bologna ve Padua Üniversitelerinde çalışıyor bir süre. Orada 
astronomi ve matematiğin yanısıra başka şeyler de okuyor. Tabii teoloji de okuyor mutlaka. 
Çünkü aynı bizim medreselerimizde olduğu gibi o zamanki batının üniversiteleri de din 
okulları tabiiki. Yani herşeyin yanısıra bir din öğretisi, dine uygun olan kanun yani bir 
anlamda katolik şeriatı da diğer şeylerin yanında öğreniyor. Fakat Kopernik’in esas merakı 
matematik ve astronomi. Özellikle Padua’da kendisine çok iyi bir hoca buluyor, önemli bir 
astronom. Hocası ile birlikte 1497’de ilk gözlemlerini yapıyor. Yaptığı gözlemlerinde 
Kopernik sistemindeki bazı uygunsuzluklar ortaya çıkıyor. Gözlemlerle Kopernik’in ortaya 
koyduğu evren sistemi diyelim veya bizim gezegenlerimizin modellemesi tam uymuyor. 
Epeyce çalışıyor bunun üzerinde. Hatta 1500 yılında, ki bu İtalya’da İ.S. 1500. yıl olduğu için 
çok büyük bir çoşkuyla kutlanan bir yıl, Roma’ya gidiyor. Orada bir ay tutulmasını 
gözlemleyebiliyor. Aynı zamanda da astronomi ve matematik dersleri veriyor.  
 
Daha sonra Polonya’ya, kendi ülkesine geriye dönüyor. Orada çalışıyor, kiliseyle daima arası 
iyi. Piskopos bir sürü arkadaşı, dostu var. Sadece dayısı değil başkaları da var tanıdıkları.  
Yalnız giderek Kopernik, Ptolome tarafından formüle edilen sistemin yani ortada sabit dünya 
var her şey onun etrafında dönüyor, güneş, ay, diğer yıldızlar, diğer gezegenler. Bu sistemin 
birtakım tutarsızlıklarını görmeye başlıyor. Tutarsızlıklar ne anlamda? Bu sistemde ortaya 
çıkan bir takım matematiksel sonuçlar var ama gözlemlerle o sistemden çıkan matematiksel 
sonuçlar birbirine uymuyor.  
 
Kopernik iyi bir bilimadamı olarak kendi gözlemlerine inanmayı tercih ediyor ve giderek 
teorisini genişletmeye başlıyor. O teoride ise ortalığı sarsan şey şu, dünya bizim gezegen 
sistemimizin veya evrenin merkezi değil. Dünya sabit durmuyor. Dünya, güneşin etrafında 
dönüyor. Evet ay da dünyanın etrafında dönüyor. Ama diğer gezegenler de, o zaman 



görülebilen, çıplak gözle bile görülebilen ve teşhis edilebilen gezegenler de, güneşin etrafında 
dönmekte. Bu hem katolik kilisesinin dogmasına, öğretisine hem de Ptolome sistemine 
tamamen aykırı. Ayrıca bir başka tarafı da var, psikolojik olarak da insanları rahatsız edecek 
bir şey. Çünkü hepimiz biliriz bir birey olarak biz kendimizi merkezde olarak kabul ederiz, 
herşey bizim etrafımızda olur. İnsanlar gelirler, giderler, ben hoca isem derse öğrenciler girer, 
çıkar, beni dinlerler benden sınav alırlar, geçerler, kalırlar, diplomalarını ben veririm onlara. 
Yani bir birey olarak da dünyanın kendi etrafımızda dönmesini daha doğrusu evrenin kendi 
etrafımızda dönmesini psikolojik olarak da doğal karşılarız. Bunu biraz daha da büyütebiliriz 
daha da genişletebiliriz ama psikolojik olarak bize rahatlık verir.  
 
Zaten Ptolome’nin sistemi de gözlemlerimize yani algılarımıza çok uygun değil mi? 
Baktığımız zaman her sabah biz, güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Yani güneş bizim 
etrafımızda dönüyor gibi görüyoruz. Keza geceleri ay öyle, yıldızlar yine doğudan çıkıyorlar, 
biraz yükseliyorlar ve yine de batıdan batıyorlar yani bizim etrafımızda dönüyor gibi. Ama 
tabii bu bir yanılgı. Bunun yanılgı olduğunu şimdi biliyoruz. Bunu ortaya atan da Kopernik 
veya Nicolaus Copernicus Latince ismiyle. O, bu yanlış algılamayı şöyle bir benzetme ile 
açıklamaya çalışıyor. Diyorki kıyıya yakın bir yerde, kıyının gözüktüğü kadar uzaklıkta  bir 
yelkenli gemide olduğunuzu düşünün. Esasında gemide rüzgar yelkenlerinizi doldurmuş 
geminiz gidiyor ama siz kıyıya baktığınız zaman sanki siz duruyorsunuz da kıyı hareket 
ediyor gibi gözüküyor. Bunu biz bugün aynı benzetmeyi trende otobüste seyahat ederken de 
gördüğümüz şeyleri yani bütün manzaranın gözümüzün önünde akıp gitmesini sanki bizim 
hareket etmediğimizi ama manzaranın hareket ettiğini de düşünebiliriz. İşte Ptolome’nin 
yanılgısı ya da Ptolemik sistem dediğimizin yanılgısı da burada çünkü Ptolome bu teoriyi 
yaratmış değil.  
 
Kopernik giderken kendi evren sistemini yanındakilere anlatmaya, öğretmeye başlıyor. 
Herkes heyecan duyuyor, aman bunu yaz, bunu bas diyorlar.Ancak Ptolome bundan epeyce 
ürkmekte, pardon Kopernik bundan epeyce ürküyor  böyle bir şeyi yazmanın, basmanın doğru 
olacağı konusunda hiç de emin de değil, çünkü kilisenin de içinde birisi. Kilisenin de kendi 
öğretilerine bu kadar temelden karşı çıkacak bir teoriyi iyi karşılamayacağı düşüncesinde.  
 
Evet Kopernik kendi teorisini yakın çevresine anlatmaya başlıyor demiştik ve yakın 
çevresinden özellikle bir öğrencisi, Reidicus isimli bir öğrencisi, daha sonra da bir meslektaşı 
diyelim o da bir matematikçi çünkü, bu teorisini yazması konusunda fevkalade ısrarcı oluyor. 
Ayrıca kendi çevresinde birtakım piskoposlar da var. Kendi dostları bu piskoposlar, aman bu 
teorini mutlaka yazmalısın diyorlar. Ama Kopernik bu konuda oldukça çekingen, bu 
çekingenliği sonucunda kitabını yani kendi teorisini anlattığı kitabını epeyce erteliyor, 
basılmasını. O kadar erteliyor ki artık son tashihleri kitabının, onun ölüm döşeğinde 
yapmasına neden oluyor ve kitabı bu şekilde ortaya çıkıyor.  
 
Kitap da ilginç. Kopernik tarafından Papa’ya ithaf edilmiş bir kitap. Yani Papa III. Paul’a 
ithaf edilmiş. Bir takım piskoposlarla bu konuyu görüşmüş, piskoposlar da onu teşvik etmiş. 
Bu öğretini, bu teorini yazmalısın, herkes bunu okuyabilmeli demişler. Ve kendi içlerinde 
konuştukları zaman, onlardan da büyük bir itiraz da gelmemiş. Ama Kopernik bunu basmakta 
hep bir işkilli ve haklı da gerçekten.  
 
Çünkü kitabı basılır basılmaz derhal katolik kilisesi tarafından yasaklanıyor. İlginçtir bu yasak 
19. yüzyılın sonuna kadar devam ediyor. Burada ilginç bir şey var yani radikal veya bir 
öğretiye, dogmaya aykırı gelen tezler küçük kapalı gruplarda konuşulursa ziyanı yok ona 
katolik kilisesi de bir şey söylemiyor. İki piskopos, üç tane öğrenci ve Kopernik arasında 



böyle bir şey konuşulursa ziyanı yok. İlginç, hiç bir itiraz yok ama basıldığı zaman açık 
oluyor, herkes bu kitabı kaç para ise Latince basılmış bu kitabı alıp okuyabiliyor ve oradaki 
teori ile katolik kilisesinin öğretisinin ne kadar farklı olduğu ortaya çıkıyor. İşte o zaman 
açıklığı sevmeyen, dogmaları tercih eden katolik kilisesi derhal yasağı koyuyor.  
 
Daha sonra Galile’yi gayet iyi biliyoruz. Galile’nin de başına aynı benzer şeyler geliyor. Ama 
daha sonra Keppler, Kopernik’in dünya daha doğrusu evren sistemini biraz daha değiştiriyor. 
Üç tane Keppler Yasası denen yasayı ortaya atıyor. Daha sonra , epey sonra da Newton bunun 
yerçekiminden dolayı ortaya çıktığını matematiksel olarak da ispat ediyor. Yani Ptolome’nin 
çok eski çağlarda yapmış olduğu evren modeli artık bir tarafa bırakılıyor ve Kopernik’in 
başlattığı bir yeni model üzerine işte diğer insanların meşhur astronom Tycho Brahe’nin 
gözlemleri üzerinde hesap yapan Keppler’in kanunları, daha sonra Galile’nin hareket 
kanunları ve en sonunda da Newton’un Yerçekimi Yasası ile birlikte bambaşka bir yere 
gidiyor. Ve bunun sonucunda da insanlığın bilgisi müthiş artıyor. Ama kilise de zor durumda 
kalıyor dediğim gibi.  
 
Newton’dan epey sonra kilise Kopernik’in o kitabını yasaklamıştı. Yasağı Newton’dan da 
epey sonra 1890’larda kaldırıyor. Bu bir anlamda insan aklının, bilimsel çalışan bir kişi 
Kopernik, daha sonra Keppler, Newton, özgürleşmesine neden oluyor. Yani öyle öğretiler 
vardır ki, katolik kilisesinin öğretileri, bunlar bir tanesi insan aklının özgür çalışmasını ve açık 
çalışmasını istemez. Belli kalıplar vardır. Belli dogmalar vardır. Bu dogmaların, kalıpların dar 
koridorları içerisinde insanlar, bireyler çalışmak zorundadır. Bu dogmaların dışına çıktığı 
zaman işler kötü olur.  
 
Bilimsel devrimler dediğimiz çağ veya kimimize göre aydınlanma çağı dediğimiz çağ, 
başlangıcını belki bilim anlamında Kopernik’in bu ölüm döşeğinde eline aldığı basılmış 
halinin kitabına bağlayabiliriz pekala. Daha sonraki gelişmeler gerçekten tabiiki ilginç. Evet 
Newton’dan sonra Yerçekimi Kanunu ile insanlar bu konuda artık öyle bir emin oluyorlar ki 
bizim gezegen sistemimizin son gezegenleri yani Neptün ve Plüton astronomlardan önce 
matematikçiler tarafından keşfediliyor. Daha önce bulunan dürbünle gözlemlenen 
gezegenlerin hareketlerindeki birtakım uyumsuzluklar gözleniyor ve bunu oturup 
matematikçiler neden bu böyle diye hesapladıklarında evet bunun ötesinde ve şurada şu kadar 
uzaklıkta bir yeni gezegen olması gerekir diyorlar. Gerçekten bakılıyor orada yeni bir gezegen 
bulunuyor. Son böyle bulunan, 1910’larda  zannediyorum o da, ilk defa o da matematikçiler 
tarafından bulunuyor. Matematikçiler astronomlara diyorlar ki lütfen şöyle, şöyle, şöyle, 
şuralara bakın orada bir yeni gezegen, güneş sistemimizin bir gezegenini görmeniz gerekir. 
Gerçekten de öyle gözlemleniyor  bugün bizim güneş sistemimizin son gezegeni olan Plüton.  
 
Tabii Newton’un Yerçekimi Kanunu’nda da birtakım değişiklikler yapılmak zorunda 
kalınıyor. Yani bilim hiçbir şekilde son noktayı koymuş değil. İşte güneşe en yakın gezegen 
olan Merkür, Newton’un Yerçekimi Kanunu’na çok uymuyor. Çok uymuyor değil uymuyor. 
Bu bilimadamlarını epeyce tereddüte sevk ediyor ama daha sonra Einstein’in Rölativite 
Kanunu ortaya çıktıktan sonra hızlı giden, hızlı hareket eden uzaydaki cisimlerin Yerçekimi 
Kanununa uyduğu ama bu kanunun rölativiteye göre değişmesi gerektiği ortaya çıkıyor. 
Merkürde güneşe çok yakın olduğu için güneşin etrafında dünyaya göre veya Jüpitere göre 
veya Marsa göre çok daha hızlı dönen bir gezegen. Dolayısıyla rölativite bakımından 
düzeltme gerekiyor yani Yerçekimi Kanunu’nda. Ama işin sonucunda geri dönüp baktığımız 
zaman, gerçekten Goethe’nin de dediği gibi insan doğasına, insan düşüncesine hiç bir keşif ve 
fikir Kopernik’in doktrininden fazla etki yapmamıştır. Çünkü bir anlamda insanı evrenin 
merkezi olmaktan çıkartıyor. İnsanın yaşadığı yeri, dünyamızı herhangi bir gezegen haline 



getiriyor ve bizim yaşamadığımız fakat uzaktan baktığımız güneşi bir anlamda evrenin bizim 
küçük evrenimizin merkezi haline getiriyor. Çünkü evren, bizim güneş sistemimizden çok 
daha büyük, çok daha geniş.  
 
İlginçtir ki bütün bunlardan sonra uzaya yolculuklar başlıyor, insan aya iniyor vs. Artık 
astronomlar gözlemlerini sadece yeryüzünden yapmıyorlar, uzaya yolladıkları araçlar 
vasıtasıyla da bilgi topluyorlar, diğer birtakım yapay uzuvlarla da. İşte bunlardan bir tanesi  
Türkçesi uzay sondası diyebileceğimiz bir şey. 1990’larda dünyadan atıldıktan sonra her 
gezegenin etrafında birkaç tur dönüyor, dünyaya bilgi yolluyor ve böyle devam ediyor. Bizim 
güneş sistemimizin dışına doğru ve sonuçta da artık tam uzayın derinliklerinde kaybolacakken 
yani bizim gezegen sistemimizi, güneş sistemimizi terk edeceği sırada tekrar döndürülüyor ve 
bir fotoğraf çekiliyor.   
 
Dünya’dan yaklaşık 6 milyar km. öteden evren nasıl gözüküyor? Bu fotoğrafa baktığımız 
zaman, 1996’da sanırım dünya’ya geliyor, çok ilginç birşey göremiyoruz. Yani siyah bir fon 
ve o fon üzerinde böyle iğne başı büyüklüğünde bir sürü yıldız veya küçük küçük tozlar 
diyebilirsiniz. Ama fotoğraf öyle ayarlanmışki ortada çok küçücük ve farklı renkte bir cisim 
var, gökcismi. Mavimsi bir gök cismi. İşte o bizim dünyamız. Bu küçücük gökcismi 6 milyar 
km. ki uzayı düşünürsek çok da büyük bir uzaklık değil, bu kadarcık gözüküyor. Diğer bütün 
yıldızların yanında bir tane tek bir mavimsi gezegen. İşte o küçücük gezegenin üstünde biz 
yaşıyoruz. Bütün tarihimizi burada yaşadık. Savaşlarımızı bu küçücük gezegen üzerinde 
yapıyoruz, barışlarımızı burada yapıyoruz. Büyük romanlar, büyük düşünürler bu küçücük 
uzaktan göründüğü zaman bir mavi nokta gibi gözüken gezegenin üstünde ve bu gezegende 
hepimizin paylaşması gereken bir yer dünyamız 


