
EDWİN  HUBBLE

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

Evrenin genişlediğini bulan 
Astronom’dur.

İlk kez galaksileri sınıflandır-
mıştır.

Edwin Hubble, 20 Kasım 1889 tarihinde Marshfield, Missouri, ABD‘de 
doğmuştur.
1914 yılında Chicago Üniversitesi Yerkes Gözlem evinden doktora 
çalışması ve asistanlık önerisi alınca öğretim üyesi olarak çalışarak 
astronomi dalında doktorasını tamamladı. Hale’in girişimi ve çaba-
sıyla kurulmuş olan bu gözlemevinde yaşamının sonuna değin sür-
dürdüğü gözlemleriyle evrenin gizlerini çözmeye çalışan Hubble, II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra Mt. Wilson ve Mt. Palomar gözlemevlerinin 
araştırma komitesi başkanlığını da üstlenerek geniş çaplı araştırma 
programlarının gerçekleştirilmesinde etkili oldu.

* Andromeda Gökadası’nın başka bir gökada olduğunu, dolayısıyla 
bizimkinin dışında başka gökadaların da var olduğunu kanıtladı.

*1924 yılında öteki gökadaların da dünyanın içinde bulunduğu gö-
kada (Samanyolu) gibi milyonlarca yıldızdan oluştuğunu kanıtladı ve 
gökadalar arası uzaklıkları ölçtü. 1925 yılında ilk gökada sınıflandır-
masını yaptı.

* Bütün gezegenlerin birbirlerinden uzaklaştığını buldu. Bu da ev-
renin genişlediği anlamına geliyordu.

* Adını taşıyan dev bir teleskop, 1990 yılında uzaya fırlatıldı.

* ABD’de 64 yaşında ölmüştür.



EDMOND  HALLEY

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

Halley Kuyrukluyıldızı üzeri-
ne çalışmalarıyla bilinen İngiliz 
gökbilimci.

Halley küçükken matematik ile 
çok ilgiliydi. daha sonra oxford 
da The Queen’s College’da oku-
du. halley daha öğrencilik yılla-
rında güneş lekeleri ve güneş 
sistemi hakkında makalller yaz-
maya başladı.

1676’da okulu bırakıp güney yarım küredeki yıldızları incelemek üze-
re Güney Atlantik’teki St. Helena Adası’na gitti. 18 ayda 350 kadar 
yıldızın konumunu belirlemeyi başardı.

* Adının bilim dünyasında tanınmasını sağlayan en önemli çalışması 
kuyrukluyıldızlarla ilgili araştırmalarıdır. 1337-1698 arasında göz-
lenmiş 24 kuyrukluyıldızın yörünge elemanlarını hesapladı. Üçünün 
yörünge elemanlarının birbirine benzerliği karşısında geçişlerin tü-
münün aynı kuyrukluyıldıza ait olabileceğini ileri sürdü.Bu kuyruklu 
yıldızın bir sonraki görülüşünün tarihini doğru hesapladı ve kuyruk-
lu yıldıza ismi verildi.

* Güneş’in Dünya’ya olan uzaklığını saptayıp, günümüz değerine ya-
kın bir değer hesapladı. Konum, denizcilik, gökbilimi ve astrofizikte 
önemli araştırmalar yaptı.

* 14 Ocak 1742 de öldü.



EL - BİRUNİ

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

Birûni’nin astronomi alanında yaptığı çalışmaların başında Sultan 
Mesut’a 1030’da sunduğu “Mesudî fi’l Heyeti ve’n-Nücum” adlı yapıtı 
gelmektedir. Bu yapıt günümüze gelmiş olup bu konuda yaptığı ça-
lışmalarının bir kısmı kayıptır. Kanun adlı eserinde Aristo ve Batlam-
yus’un görüşlerini tartışma konusu yaparak Dünya’nın kendi ekse-
ninde dönüyor olma olasılığı üzerinde durması bilim tarihi açısından 
önemlidir.

* Güneş ve gezegenlerin hareket yönleri ve meyillerini tespit etmiş-
tir.

* Bilim tarihçilerine göre Birûni, Kopernik’le başlayan çağdaş ast-
ronominin temellerini atmıştır.

* Birûni, elle tutarak ve gözlemleyerek veri toplamanın insana, ki-
taptan okumaktan çok daha fazla yarar sağladığına inanmış ve 
bunu uygulamıştır.

El Birûni, astronomi üzerine 
yaptığı en iyi çalışmayı Gaz-
neli Mahmut’un oğlu Mesut’a 
sundu. Sultan Mesut da bunun 
üzerine kendisine bir fil yükü 
gümüşü hediye edince, “Bu 
armağan beni baştan çıkarır, 
bilimden uzaklaştırır.” diyerek 
bu hediyeyi geri çevirdi.



GALİLEO  GALİLEİ

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

1608‘de Hollanda‘da telesko-
bun icat edildiğini öğrenmesinin 
ardından kendisi daha gelişmiş 
bir teleskop üretti ve bunu ast-
ronomi gözlemlerinde kullandı.

Teleskopu astronomik amaçla kullanan ilk bilim insanı olan Galileo, 
kendi ürettiği teleskopla önemli gözlemler yaptı.

* Ay yüzeyi, yıldız kümeleri ve Samanyolu üzerine ilk tespitlerini ya-
yınladığı ve Jupiter‘in dört uydusunun varlığından bahsettiği kitabı 
büyük yankı uyandırdı. 

* Güneş’i de gözlemleyen ve güneş üzerinde bulunan gölgelerin leke 
olduğunu kanıtlayan Galileo, bunların ne Merkür‘ün güneşin önün-
den geçerken oluşan gölgesi ne de güneş ve dünya arasında bulu-
nan küçük gökcisimlerine ait olmadığını ortaya koydu.

* Venüs gezegeninin evreleri ve Satürn’ün şekli hakkında bilgi verdi. 
1611 yılında Roma‘ya giderek burada bulunan bilim akademisine üye 
oldu. Bu dönemde Floransa’ya dönüşüne sebep olan kitabını ve gü-
neş lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı.

* 1616‘da Papa V. Paul tarafından kitaplarını tetkik amacıyla kurulan 
komisyon, Galileo’nun kitaplarını yasaklamadıysa da, dünyanın dön-
düğü iddiasından vazgeçmesini istedi.

* Yetmiş yaşında hapsedilen ve 1636‘da gözleri kör olan Galilei Gali-
leo, 8 Ocak 1642 tarihinde Arcetri‘de öldü.



EL  HAREZMİ

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

“Cebir ilminin babası, evrenin 
muazzam ahengini açıklayan 
matematiğin geliştiricisi, 0 ra-
kamını ilk defa sembolize eden 
ünlü bilim insanı : Ebu Abdullah 
Muhammed ibn Musa el-Harez-
mi.

* Zamanın Abbasi halifesi olan  Ebu Abbas el-Me’mun’dan büyük 
yardım ve destek görmüştür. Me’mun kurduğu Eski Hint medeniyet-
lerine ait eserlerle donatılmış Bağdat Saray Kütüphanesi’nin idare-
sini Harezmi’ye vermiştir. Bütün ihtiyaçları Halife Me’mun tarafın-
dan karşılanan Harezmi, en verimli şekilde kendi alanına yönelmiş;  
Bağdat’ta ve seyahatlerinde matematik, astronomi ve coğrafya 
alanında kıymetli araştırmalar yapmıştır.

* Harezmi astronomi alanında yaptığı okumaları, Bağdad ve Şam-
daki rasathanelerdeki gözlemlerle birleştirerek günümüze kadar 
gelebilen ve alanında Hint Astronomi metoduna dayanarak yazılan 
kitapların ilklerinden sayılan astronomi kitabını hazırladı.

* 37 bölümden oluşan kitabında takvimsel ve astronomik hesaplar-
dan bahsetmiştir. Ayrıca kitap takvim, astronomi ve astronomiyle 
ilgili bilgiler içeren 116 tablet, yazıt içermektedir. Bu eser, Astronomi 
cetveli Kopernik devrine kadar kullanıldı.

* Bu çalışmada Harezmi Güneş’in, Ay’ın ve o zamanda bilinen 5 geze-
genin hareketinden bahsetmiştir. Bu kitap İslami Astronomide dö-
nüm noktası olarak görülmektedir.



ALİ  KUŞÇU

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

Türk-İslam Dünyası astronomi 
ve matematik alimleri arasın-
da, ortaya koyduğu eserleriyle 
büyük bir üne sahip Ali Kuşçu, 
astronominin önde gelen bil-
ginlerinden olarak kabul edilir. 
Özellikle bu iki alanda çağının 
sınırlarını aşacak kadar önemli 
eğitim ve öğretim çalışmaların-
da bulunmuştur.

*Fatih Külliyesi’nde bir Güneş saati yapan Ali Kuşçu, İstanbul’un en-
lem ve boylam derecesini belirlemiştir.

*Ay’ın ilk haritasını çıkaran Kuşçu’nun adı bugün Ay’ın bir bölgesine 
verilmiştir.

* Ali Kuşçu’nun astronomi ile ilgili en büyük eserlerinden biri Risale-i 
fil Heye (Astronomi Risalesi)’dir. Matematik ve astronomi alanında 
büyük bir çığır açan bu eserde gök cisimlerinin Dünyamızdan uzak-
lıklarına kadar tüm bilimsel detaylar bulunmaktadır. Farsça yazılmış 
daha sonra Arapçaya çevrilmiş, Batı ilminin Türkiye’ye girmesinden 
sonra bile astronomi alanında tercih edilen bir kitap olmuştur.

* Eserlerinde, gök cisimlerinin yere olan uzaklığına yer vermiş; ayrı-
ca Dünya haritasını da kitabının sonuna eklemiştir.



GEORGES  LEMAİTRE

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

Büyük patlama teorisini ilk or-
taya atan rahip ve bilim adamı. 
Evrenin bir zamanlar bir ato-
mun içinde sıkışmış olduğunu, 
parçalanan atomun evreni 
oluşturduğunu ileri sürdüğü 
görüşü önceleri kabul görmese 
de daha sonra bir çok delille 
kabul edildi.

* Teorinin temel fikri, halen genişlemeye devam eden evrenin geç-
mişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangıç durumun-
dan itibaren genişlemiş olduğudur.

* Georges Lemaître’in önceleri “ilk atom hipotezi” olarak adlandırdı-
ğı bu varsayım günümüzde “büyük patlama teorisi” adıyla yerleşmiş 
durumdadır.

* Çok uzun süre önce üstün zekasıyla George Lemaitre’in keşfettiği 
bu sistem daha günümüzde bir çok gökbilimci tarafından big bang 
teorisi olarak kabul edilmektedir

* George Lemaitre bu keşfiyle birlikte dünyanın etrafında galaksi-
lerin ve yıldızların da olduğunun keşfini yapmış bulunmaktadır. Geo-
rge Lemaitre yaşamının büyük bir kısmını gökbilim incelerine ayırmış 
ve 72 yıllık yaşamında bir çok keşiflere imza atan George Lemaitre 
1966 yılında hayatını kaybetmiştir



ULUĞ  BEY

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

“Semerkant Rasathanesi¸ Uluğ 
Bey’in en önemli eseridir. Gök 
biliminde ilerlemeyen milletler¸ 
büyük millet olamaz.’ tespiti¸ 
onun rasathaneyi ve buradaki 
çalışmaları ne denli önemsedi-
ğinin delillerindendir.”

1413’te babasının yerine Türkistan ve Maveraünnehir bölgesi emir-
liğine geldi. Fakat kendini idarecilikten çok ilme verdi. İlme hizmet 
eden âlim hükümdarlardan oldu.

Kırk yıla yakın hükümdarlık döneminde¸ matematik ve astronomi ilmi-
ne büyük hizmetlerde bulundu. Sarayını bir akademiye çevirdi. Uluğ 
Bey’in adını insanlığa duyuran ve ilim tarihine geçmesini sağlayan¸ 
Semerkant rasathanesindeki çalışmalarıdır.

* Uluğ Bey; Kadızâde Rûmî¸ Gıyaseddîn Cemşid el-Kâşi¸ Âli Kuşçu ve 
öteki astronomların işbirliğiyle¸ yıldızların gökyüzündeki konumlarını 
ve hareketlerini bildiren katalog/cetvel mahiyetindeki Zic-i Gür-
ganî’yi (Zic-i Uluğ Bey) tam 12 yılda hazırladı.

* Rasathanede yapılan gözlem ve hesaplamalar¸ günümüz astronomi 
değerlerine oldukça yakındır. Uluğ Bey¸ bir yılın uzunluğunu 365 gün 
6 saat 10 dakika 8 saniye olarak belirlemiştir.



JOHANNES  KEPLER

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

Çağdaş astronominin kurucusu 
sayılan Kepler 1571 yılında Al-
manya’nın güneyinde bulunan 
Weil’da doğdu. Çocukluğunda 
çok hasta olmasından dolayı 
ellerinde ve gözlerinde kalıcı 
bozukluk olmuştu. Buna rağ-
men Tübingen Üniversitesi’ne 
girdi ve öğrenim gördü.

Johannes Kepler, gezegenlerin hareketleriyle ilgili çalışmaları sıra-
sında üç yasa keşfetmiştir. bunlar;

1. yasası: Bütün gezegenler, odaklarından birinde Güneş’in bulundu-
ğu elips biçimli yörüngeler üzerinde hareket eder.

2. yasası: Bir gezegeni Güneş’e bağlayan doğru parçası eşit zaman 
aralıklarında eşit alanlar tarar.

3. yasası: Gezegenlerin dolanım sürelerinin karesi ile Güneş’e olan 
uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır.

* Teleskopu da yakından inceleyerek, merceklerde görüntünün na-
sıl büyütüldüğünü daha net biçimde anlatmış ve kendisinden sonra 
üretilen teleskopların daha da geliştirilebilmesine olanak vermiştir.

* Kepler, astroloji gibi mistik olaylara inanmasına karşın astronomi 
bilimine olan büyük katkılarıyla bu bilimin çehresini değiştirdi.

* 1629’da Silezya’ya çağrıldı. Orada bir yıl çalıştıktan sonra, 1630 
yılında Almanya’nın Regensburg kentinde vefat etti.



TAKİYÜDDİN

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

Adının yazılışından dolayı batılı 
kaynaklarda Arap kökenli ol-
duğu ifade edilen Takiyüddin, 
1521’de Şam’da dünyaya gelmiş-
tir.

*Takîyüddîn, döneminin en büyük astronom ve matematikçilerinden-
dir. Sokullu Mehmed Paşa ve Hoca Sadettin Efendi’nin desteklerini 
alıp, zamanın sultanı III. Murat’a başvurarak bir rasathane (gözle-
mevi) kurmak için gerekli izni almıştır.

* Tophane sırtlarında yer alan İstanbul Rasathanesi 1575-1580 yılla-
rı arasında faaliyet göstermiştir. Buradan 1577 yılı ramazan ayında 
bir kuyruklu yıldızın gözlemlendiği, bu astrolojik olayın İstanbul’da 
çok ilgi çektiği bilinmektedir.

* Yer küre haritasının Takiyüddin tarafından yapıldığı söylenebilir.
Yer küresinde; Akdeniz’in boyunun aslından uzun oluşu, Brezilya’nın 
doğuya doğru çok fazla çıkıntı yaparak Afrika’ya yanaşması, Güney 
Kutbu’nun Ümit Burnu’na fazlaca yakınlığı dikkat çekicidir. Yine de 
yer küresinde yeni keşfedilen bölgelerin, Pirî Reis haritalarına göre 
aslına daha yakın çizildiği görülmektedir.



NİKOLAS  KOPERNİK

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

19 Şubat 1473’te Polonya Kral-
lığında bir bölge olan Royal 
Prussia’da dünyaya gelmiş ve 
yaşamı da burada sona ermiş-
tir.
*Nicolaus Kopernik’in bilimsel 
gelişmelere en büyük katkısı, 
Güneş merkezli sistemi keşfidir.

* Dört çocuklu bir ailenin en küçük üyesi olan Kopernik’in ailesinde 
rahip ve rahibelik de oldukça yaygındı. Kopernik hayatı boyunca hiç 
evlenmemiştir.

* İtalya’da bir gökbilimci olan Domenico Noworra ile birlikte çalışma-
lar yaptı ve bu çalışmalar onun astronomi bilgisinin hızla gelişmesi 
ve olgunlaşmasına katkı sağladı.

* Bilindiği gibi eskiden insanlar, Dünya’nın Güneş’in etrafında dön-
düğüne değil, Güneş dahil diğer tüm gök cisimlerinin Dünya’nın et-
rafında döndüğüne inanıyorlardı. Güneş Sistemi’mizin merkezinde 
Güneş’in olduğu ve diğer gezegenlerin de Güneş’in etrafında dön-
düğü teorisi Kopernik teorisi olarakta anlımıştır.

* Modern astronominin kurucusu kabul edilen Kopernik, Güneş 
merkezli sistemini ancak ömrünün sonuna doğru açıklayabilmiştir. 
Çünkü Dünya merkezci sistem o dönemde o kadar güçlüdür ki; kili-
se bu fikri resmi görüşleri arasında tutmakta ve karşı çıkanları da 
küfürle itham etmektedir. Nitekim Giordano Bruno’nun yakılması ve 
Galilei’nin yıllarca hapis yatmasının sebebi de Güneş merkezli sistemi 
savunmalarıdır.



JAMES  VAN  ALLEN

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

  ‘‘Van Allen ışınım kuşakları ‘‘
Dünya’mızı çevreleyen iki ışınım 
kuşağını bulan ABD’li fizikçi. 
Van Allen ışınım kuşakları ola-
rak adlandırılan bu kuşakların 
bulunuşu kozmik ışınların nite-
liğinin ve Dünya’ya etkilerinin 
daha iyi anlaşılmasını sağlamış-
tır.

* II. Dünya Savaşı sırasında deniz kuvvetlerinde görev yapan Van 
Allen, radyo dalgalarıyla çalışan mermi patlatma düzeneğinin geliş-
tirilmesine katkıda bulundu.

* 1951’de Iowa Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Van Allen, Ulus-
lararası Jeofizik Yılı programını öneren ve savunan bilim adamları 
arasında yer aldı. 

* İlk ABD uydusu Explorer 1’in belirli kısımlarını o dizayn etmiştir.

*Bu programın ABD’nin gerçekleştirdiği bölümünde yer alan “Exp-
lorer” uydularının ölçü ve denetim aygıtları Van Allen ve arkadaşla-
rınca tasarımlanıp yapıldı. Bu uydulardan elde edilen kozmik ışınlara 
ilişkin verilerin incelenmesi Van Allen ışınım kuşaklarının bulunmasını 
sağladı.

* Van Allen daha sonra gezegenler ve Güneş fiziğine ilişkin araştır-
malar için tasarımlanan birçok uzay aracının yapımına katkıda bu-
lundu.



ÖMER  HAYYAM

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

İranlı şair, filozof, matematikçi 
ve astronom.

* Dünyanın ilk rasathanesini 
kurmuştur.

* Hayyam aynı zamanda çok iyi bir matematikçiydi. Binom Açılımını ilk 
kullanan bilim adamıdır. Hayyam, genelde şiirlerindeki eğlence düş-
künlüğünün belirgin olmasından dolayı Rubâileri ile ünlenmiştir.

* Günümüzde kullanılan Miladi ve Hicri Takvimlerden çok daha has-
sas olan Celali Takvimi’ni hazırlamıştır. Bu takvim, Nevruz’u yılbaşı 
Hicret’i de başlangıç noktası olarak kabul etmiştir.

*Okullarda Pascal Üçgeni olarak öğretilen matematik kavramı as-
lında Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuştur. 

*Matematik, astronomi konularında dünyanın önde gelen bilim 
adamlarındandır. Birçok bilimsel çalışması olduğu bilinmektedir.

* Pek çok Rubai ünü sebebiyle Hayyam’ınkilerine karıştırılmıştır, bili-
nen kadarıyla Rûbailerinin sayısı 158’dir. Fakat kendisine mal edilen-
ler binin üzerindedir.



STEPHEN  HAWKİNG

HAYALİMO

ÜNLÜ GÖK BİLİMCİLER

8 Ocak 1942 tarihinde doğmuş 
İngiliz fizikçi ve kozmologtur. 14 
Mart 2018 tarihinde hayatını 
kaybetmiştir.

* Evreni açıklama adına önemli çalışmaları bulunan bilim adamı he-
nüz 21 yaşında tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalanmış ve te-
kerlekli sandalyeye mahkum olmuştur.

* Zaman içinde sesini de yitiren bilim adamı özel dizayn edilmiş te-
kerlekli sandalyesinde yazıları sese dönüştüren mekanizma aracılı-
ğıyla insanlarla iletişim kurmaktadır.

* Kara delikler, kuantum fiziği ve evrenin oluşumu üzerine geliştirdi-
ği teorilerle bilim dünyasında büyük bir ün kazandı.

* Yazdığı “Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Kara Deliklere” ve 
“Ceviz Kabuğundaki Evren” kitaplarıyla büyük bir başarı yakalayan 
Hawking geniş halk kitleleri tarafından da tanınır oldu.

* En önemli teorisi, kara deliklerin Hawking radyasyonu yayması id-
diası oldu. Önceleri fizikçiler hiçbir şeyin karadelikten kaçamayaca-
ğını inanıyordu. 1974’te Stephen Hawking kara deliklerin radyasyon 
yaydığını ve enerjilerini tüketip buharlaşıncaya kadar devam edebi-
leceğini gösterdi.

* Son yıllarda insan ırkının geleceği hakkında olumsuz öngörülerde 
bulunan Hawking, insanlığın bir an önce uzayda yaşayabilmesinin 
yollarının bulunması gerektiğini ileri sürerek aksi takdirde dünya 
üzerinde yaşamamızın uzun sürelerle mümkün olmayacağını belirt-
miştir.
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Samanyolu Galaksisi üzerine 
yaptığı çalışmalarla tanınan 
Hollandali astronom, 

* Galaksinin dönme hareketini açıklamış, sarmal yapıda olduğunu 
keşfetmiş ve kütlesini tanımlamaya çalışmıştır.

* Ayrıca kendi adıyla anılan güneş sistemi etrafında dönen kuyruk-
lu yıldızlar kümesi olan Oort Bulutu hakkında da önemli çalışmalar 
yapmıştır.

* 1924’te Leiden Gözlemevi’ne astronom olarak atanan Oort, 1945-
70 arasında da bu gözlemevinin yöneticiliğinde bulundu. Bu dönem-
de özellikle gökada dinamiği ve yapısı üzerine araştırmalar yaptı.

* 1950’de, kuyrukluyıldızların Güneş’ in çevresinde bir ışık yılı kadar 
uzaklıkta dolanmakta olan büyük bir küçük parçacık bulutundan 
türediği görüşünü ortaya attı.

* Dünya’nın güneşinin galaksinin merkezine 30.000 ışık yılı uzaklık-
ta olduğunu kanıtladı. Oort 1958-1961 yılları arasında Uluslararası 
Astronomi Birliğinin başkanlığını yaptı.


