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Girifl 

Fizik; do¤ay› anlaman›n en temel, fakat
ayn› zamanda en kapsaml› yollar›ndan biri-
dir. Çevremizde gördü¤ümüz hareket, elek-
trik, günefl gibi hemen her kavram fizi¤in
ilgi alan›ndad›r. Fizi¤in baflar›l› bir bilim
oldu¤unu da iddia edebiliriz: ‹nsanlar mil-
yarlarca ›fl›k y›l› uzakl›ktaki olaylar veya
bir milimetrenin trilyonda biri boyutundaki
parçac›klar hakk›nda tutarl›, dayanakl› ve
geçerli tahminlerde bulunabiliyor. Ayr›ca
bilgisayarlardan otomobillere modern ça-
¤›n birçok buluflu önemli fizik bilgilerinin
›fl›¤›nda gelifltiriliyor. 

Biz de hayat›m›z boyunca fizik ile karfl›-
lafl›yoruz. Belki bize sadece baz› yasalar
ezberletiliyor, belki de birkaç deneyle ikna
ediliyoruz. Bir yerlerde büyük bütçelerle
fizik deneyleri yap›ld›¤›n› veya uzaya ç›-
k›ld›¤›n› duyuyor, belki de bunlara anlam
veremiyoruz. Denklemlerin gözle görüle-
bilir olaylar› nas›l aç›klad›¤›na veya göz-
lemledi¤imiz baz› olaylar›n nas›l olup da
fark›nda olamad›¤›m›z etkilerin sonucu ol-
du¤una flafl›r›yoruz. Bütün bunlar›n sonu-
cunda insanlarda fizi¤e karfl› ilgi, nefret ya
da kay›ts›zl›k olufluyor. 

Bu dergiyi ç›kar›fl sebebimiz sizlere bili-
mi sevdirmek, dolay›s›yla bu fizik dosyas›-
n›n amac› da size fizi¤i sevdirmek olacak.
Burada ,okulda veya medyada karfl›laflt›¤›-
m›z fizi¤in ötesine geçmeye çal›flacak, ön-
yarg›lar› y›k›p ayr›nt›lara ve s›k›nt›ya bo-
¤ulmadan fizi¤i daha bilimsel ve gerçekçi
bir aç›dan görmeye çal›flaca¤›z. Bu noktada
yaz›da okuduklar›n›z› daha önceki bilgile-
rinizle karfl›laflt›rman›z ve onlar› akl›n›zda
canland›rman›z yerinde olacakt›r. 

Dosyam›zda genel olarak fizi¤in çeflitli
konular›ndaki temel bilgileri büyük at›l›m-
lar›n ›fl›¤›nda anlataca¤›z. Denklemlerle
aras› iyi olmayanlar için kulland›¤›m›z
denklemlerin aç›klamalar›n› da verece¤iz.
Bu say›da Galileo Galilei ve Johannes
Kepler'in çal›flmalar› ile bafll›yoruz. 

Dünya m› dönüyor, Günefl mi? 

Günümüzde; ilkokuldan itibaren birey-
lere Dünya'n›n Günefl etraf›nda elips flek-
linde bir yörünge çizerek döndü¤ünden
bahsedilir, bunun için de insanl›¤›n elinde
güçlü kan›tlar vard›r; ancak bu her zaman
böyle süregelmememifltir. M.S. 2. yüzy›lda
Batlamyus1 o günün astronomi bilgilerini
bir araya getirmifl ve Dünya'n›n merkezde
bulundu¤u, di¤er gezegenlerin ve Günefl'in
onun etraf›nda döndü¤ü bir evren sistemi
ortaya atm›flt›r. Bu fikir Avrupa'da birçok
kifli ve kilise taraf›ndan kabul edilmifl ve
hatta ba¤nazca savunulmufltur. 

Yap›lan gözlemler bu sistemin büyük
kusurlar› oldu¤unu gösterse de elefltiriler
büyük ses uyand›ramam›flt›r. Ayr›ca Koper-
nik2'e kadar bu sistemin d›fl›nda tutarl› bir
sistem ortaya at›lamam›flt›r. Kopernik'in
16. yüzy›l›n bafl›nda ortaya att›¤› sisteme
göre Günefl evrenin merkezinde duruyordu
ve Dünya da dahil di¤er gökcisimleri onun
etraf›nda çember fleklindeki yörüngelerde
dönüyorlard›. Bu sistem matematiksel ola-
rak tutarl› olsa da gözlem verileriyle tam
uyuflmuyordu ve kan›tlanam›yordu. 

Günefl merkezli evren fikrinin bilimsel
ve gözlemsel temele oturtulmas›nda Johan-
nes Kepler'in (1571-1630) çal›flmalar›n›n
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1 Aslen Claudius Ptolemaeus. 
2 Aslen Nicolaus Copernicus. 
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önemi büyüktür. Kepler'in ana u¤rafl› geze-
genlerin yörüngelerinin, özellikle de
Mars'›n yörüngesinin, gözlem verilerinden
yararlanarak belirlenmesiydi. Bu u¤rafl›n
sonunda bugün bizim 3 Kepler Yasas› ola-
rak tan›d›¤›m›z gezegenler ile Günefl ara-

s›ndaki hareket iliflkisini aç›klayan ilkeler
oluflmufltur. Kepler ilk ikisini “Yeni Astro-
nomi”de (1609) ve üçüncüsünü “Dünya'n›n
Harmonileri”nde (1619) ortaya atm›flt›r. Bu üç
yasa onlarca y›l sonra yerçekimi hakk›nda
çal›fl›rken Isaac Newton'a yol göstermifltir.  

Üç Yasa 

1. Gezegenler Günefl’in odaklar›ndan
birinde bulundu¤u elips fleklindeki yörün-
gelerde Günefl’in etraf›nda dönerler. 

2. Bir gezegenin hareketi s›ras›nda Gü-
nefl ile gezegen aras›ndaki do¤ru parças›
birim zamanda hep ayn› büyüklükte alan
tarar. 

3. Günefl Sistemi’ndeki bir gezegenin yö-
rüngesinde bir turunu tamamlamas› için
gereken sürenin karesinin yörüngenin ya-
r›m ara eksen uzunlu¤unun kübüne oran›
sabittir. 

‹lk yasa gezegenlerin Günefl’in etraf›nda
döndü¤ü iddias›n›n ötesinde gökcisimleri-
nin yörüngelerinin daha önce düflünüldü¤ü
gibi çember fleklinde de¤il, eliptik oldu¤u-
nu öne sürüyor. Bu ba¤lamda ciddi bir dev-
rim niteli¤i tafl›yor. Yörüngenin elips flek-
linde olmas› sebebiyle Dünya y›l boyunca
Günefl’ten ayn› uzakl›kta olmuyor ve Ocak
ay›ndaki “Günberi” (Perihel) ve Temmuz
ay›ndaki “Günöte” (Aphel) durumlar› olu-
fluyor.  

25

ΔA A1 A2
=          =

Δt          t1 t2

T1
2 T2

2

=          
a1

3 a2
3

istanbul erkek lisesi dergi  5/30/10  11:55 PM  Page 25



Günefl ile gezegen aras›ndaki do¤ru par-
ças›n›n tarad›¤› alan do¤ru parças›n›n
uzunlu¤u ve geçen zaman artt›kça büyüye-
cektir. Bu do¤ru parças›n›n uzunlu¤unun
da zamana ba¤l› olarak de¤iflti¤ini düflü-
nürsek do¤ru parças›n›n birim zamanda
hep ayn› büyüklükte alan tarayabilmesi
için gezegenin Günefl’ten uzaktayken ya-
k›nda oldu¤u zamandan daha yavafl hareket
etmesi gerekir. Örne¤in Dünya’n›n Gü-
nefl’e yak›nken, uzakta oldu¤u durumdan
daha h›zl› hareket etmesi sebebiyle Kuzey
Yar›mküre’de k›fl, yazdan birkaç gün daha
k›sa sürer. 

Üçüncü yasaysa gezegenlerin hareketin-
deki bir uyumu ortaya koyar. Bir gezegenin
yörüngesinin ara eksen uzunlu¤unu bili-
yorsak yörüngesinde tamamlad›¤› bir turda
harcad›¤› süreyi, bir turda ihtiyaç duydu¤u
süreyi biliyorsak yörüngesinin ara eksen
uzunlu¤unu hesaplayabiliriz. Böyle Günefl
Sistemi’ndeki tüm gezegenler için sabit
olan, dolay›s›yla gezegenlerden ba¤›ms›z
bir oran›n bulunmas› ayn› zamanda geze-
genlerden ba¤›ms›z, tüm gezegenler için
geçerli bir düzene iflaret eder. 

Örnek olarak Satürn ve Dünya’ya üçün-

cü yasay› uygulayal›m3: Dünya Günefl’in
etraf›ndaki turunu yaklafl›k 365 günde, Sa-
türn’se yaklafl›k 10759 günde tamamlar.
Dünya’n›n yörüngesinin ara aksen uzunlu-
¤unun yar›s› yaklafl›k 150 milyon kilomet-
re, Satürn’ünkiyse yaklafl›k 1433 milyon
kilometredir. 

(TDünya)2 (365 gün)2

ª ª
(aDünya)3 (150x106 km)2

3,947·10-20 gün2/km3 ª
ve

(TSatürn)2 (10759 gün)2

ª ª
(aSatürn)3 (1433x106 km)3

De¤erleri yuvarlad›¤›m›z› da hesaba ka-
tarsak T3/a2 de¤erinin Dünya için de Satürn
için de yaklafl›k 3,9·10-20 gün2/km3 oldu¤unu
düflünebiliriz. Bu da yasan›n do¤rulu¤u yö-
nünde bir delildir. 

Galileo Galilei 

Günümüz biliminde s›nanabilecek sav-
lar üretilir ve bunlar deneylerle s›nan›r. Ay-
r›ca gözlemler sonucu var olan düflünceye
ters düflen bir bilgi edilirse bunu aç›klayacak

26

Elips Nedir? 

Elips, düzlemde belli iki noktaya uzakl›klar› toplam› eflit olan noktalar kümesidir. Bu
iki nokta “elipsin odaklar›” olarak adland›r›l›rlar
(Çizimdeki F1 ve F2). “Ana eksen” flekilde iki
odaktan geçen do¤ru parças›d›r. Tan›ma göre
çizimdeki elipsin her noktas›n›n odaklara
uzakl›klar› toplam› sabit ve 2a = 2√b2 + c2’dir.
E¤er c = 0 ve b = a olursa a yar›çapl› bir çem-
ber elde ederiz. Odak noktalar› (c,0) ve (-c,0),
da yer alan, ana eksen uzunlu¤u 2a olan bir 

x2 y2

elipsin denklemi        +       = 1’dir.
a2 b2

Elipsler ve di¤er konikler için daha fazla bilgiyi (Kaynakça-5)’te bulabilirsiniz. 

3 Örnekteki say›sal de¤erler http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/saturnfact.html sayfas›ndan al›nm›flt›r.
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bir sav üretilmeye çal›fl›l›r. Fizikte bu sav-
lar hemen her zaman de¤iflkenler aras›nda-
ki matematiksel iliflkilerdir. Fakat geçmiflte
bu yap› bu kadar sistematik bir flekilde iflle-
miyordu. ‹nsanlar bugünkü deney olanak-
lar› ve matematik araçlar›na sahip de¤iller-
di. Bu yüzden de fizik, do¤a olaylar› üze-
rinde sözlü iddialarda bulunulan “do¤a fel-
sefesi” nin ötesine pek geçememiflti. 

‹talyan Galileo Galilei (1564-1642) iflte
bu “do¤a felsefe”sini daha bilimsel bir bo-
yuta tafl›m›flt›r. 

Do¤a yasalar›n› matematik teoremleri
gibi ifade etmifltir. Her ne kadar fizik yasa-
lar› aç›klarken bugün denklemlere baflvu-
rulsa da cebir4 bilgisi o dönemde bugünkü
kadar geliflmifl de¤ildi. Galileo bu yüzden
savlar›n› geometrik iliflkiler ve orant›lar
olarak belirtifltir. 

Il Saggiatore’den5 bir al›nt› Galileo’nun
evreni aç›klamakta matemati¤e olan güve-
nini gösterecektir: 

“Felsefe sürekli gözümüzün önünde du-
ran evren dedi¤imiz flu muhteflem kitapta
yaz›l›d›r. Ama bir kimse dili sökmeden ve
dilin yaz›ld›¤› alfabeyi ö¤renmeden bu ki-
tab› anlayamaz. Evrenin kitab› matemati-
¤in diliyle yaz›lm›flt›r, bu dilin harfleri üç-
genler, daireler ve di¤er geometrik flekiller-
dir, ki onlar olmadan kitaptaki tek bir keli-
meyi bile anlamak insano¤lu için mümkün
de¤ildir. Bir kimse bu flekiller olmadan ka-
ranl›k bir labirentin içinde dolan›p durur.”  

Ayr›ca gözlem bilgisinin önem ve gerek-
lili¤ini savunmufltur. Savlar› savunma veya
çürütme sürecinde gözlemlere daha önce
ortaya at›lm›fl düflüncelerden daha çok
önem vermifltir. 

Galileo hayat› boyunca ‹talya’n›n çeflitli
yerlerinde çal›flm›fl, soylularla iliflki içeri-
sinde bulunmufl; böylece de bir çok dost ve

düflman edinmifltir. Önemli yap›tlar› flun-
lard›r: 

h Kendi üretti¤i teleskobuyla yapt›¤›
gözlemlerini içeren Siderius Nuncius
(“Y›ld›zlar›n Habercisi”-1610), 

h Matematiksel ve deneysel yöntemini
savundu¤u manifestosu Il Saggiatore
(“Ayarc›”-1623), 

h Dünya merkezli ve günefl merkezli
evren sistemlerinin karfl›laflt›r›ld›¤› Dialo-
go sopra i due massimi sistemi del mondo
(“‹ki Büyük Dünya Sistemi Hakk›nda Di-
yalog”-1632), 

h Hareketle ilgili çal›flmalar›n› içeren
Discorsi e dimastrazioni mathematice in-
torno a due nuove scienza attenenti alla
meccanica (“Mekanikle ‹lgili ‹ki Yeni Bi-
lim Üzererine Söylevler ve Matematiksel
Kan›tlar”-1638) 

Yukar›da ad› geçen birinci ve üçüncü
eserlerde Galileo günefl merkezli evren sis-
temini savunur. O dönemde Tanr›’n›n dü-
zeni olarak görülen düzene karfl› ç›kan bu
iki esere de kilise ve baz› soylular tepkile-
rini yöneltmifllerdir. Hatta “Diyalog” sebe-
bi ile Galileo ömür boyu hapse mahkum
edilmifl ve 1633 y›l›ndan itibaren gözetim
alt›nda yaflam›fl, düflüncelerini yay›nlama-
s›na izin verilmemifltir. 

Galileo iflte bu yasak sebebiyle “‹ki Yeni
Bilim Üzerine” kitab›n› ‹talya’da yay›mla-
yamam›flt›r. Kitap gizlice ‹talya d›fl›na ç›-
kar›l›p Hollanda’da yay›mlanm›flt›r. Bu ki-
tapta önemli fiziksel kavramlar aç›klanm›fl-
t›r: 

h Sürtünme (Eskiden hareket eden bir
cismin hiçbir etki alt›nda kalmazsa bir süre
sonra duraca¤› düflünülüyordu.) 

h Silindir ve prizmalar›n a¤›rl›kla iliflki-
leri ve dayan›kl›l›lar› 

27

4 Cebir “say›lar› baflka iflaretlerle simgeyerek incelemek” olarak düflünülebilir. x= 9y gibi “bilinmeyenli”
denklemler cebirsel ifadelerdir. 

5 Bkz. s›radaki sayfa 
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h Sabit h›zl› do¤rusal hareket 
h Sabit ivmeli hareket ve serbest düflme 
h Namlu/toptan ç›kan mermi/güllelerin

hareketi, bu hareketin serbest düflme ve
düzgün do¤rusal hareketin birleflimi olmas›.

Galileo’nun çal›flmalar›ndan bir örnek
inceleyelim: 

Galileo’ya Göre Serbest Düflme 

Galileo Galilei son kitab›ndaki ivmeli
hareket ile ilgili bölümün giriflinde deneye
verdi¤i önemi ortaya koyuyor: 

“Her fleyden önce do¤al olguya uyan bir
tan›m bulmak ve aç›klamak iyi olacak.
Çünkü herkes keyfi olarak bir hareket türü
bulabilir ve onun özelliklerini tart›flabilir,
... , ama biz bir ivmeyle düflen cisimler ol-
gusunu do¤ada gerçekleflti¤i gibi inceleme-
ye ve ivmeli hareketin tan›m›n› onun göz-
lenen temel özellikleri sa¤layacak biçimde
yapmaya karar vermifltik. ... Deneysel so-
nuçlar›n tek tek gösterdi¤imiz bu özellik-
lerle tam olarak uyufluyor olmas› düflünce-
siyle do¤rulanm›fl olduk. Sonuçta do¤al iv-
meli hareketin incelenmesinde sadece or-
tak, basit ve kolay yöntemlere yer vermek
için, deyim yerindeyse el ile, do¤an›n ken-
di al›flkanl›k ve geleneklerini izlemeye, do-
¤adaki baz› di¤er olaylara yönlendirildik.” 

Galileo, bir yükseklikten b›rak›lan ve
ayn› yükseklikteki bir e¤ik düzlemden sal›-
nan iki cismin benzer (sabit ivmeli) hare-
ketlerde bulundu¤unun fark›nda oldu¤u
için ivmeli hareket deneylerini sürtünmesi
olabildi¤ince azalt›lm›fl bir e¤ik düzlemde
olabildi¤ince düzgün bir küre yuvarlayarak
yapt›; böylece hareket daha yavafl gerçek-
lefliyor ve daha rahat gözlem ve ölçüm ya-
p›labiliyordu. 

Zaman› ölçmek için kalp at›fllar› say›l›-
yordu. Bu yöntem yeterince güvenilir ol-

mad›¤› için Galileo daha sonra su dolu bü-
yük bir kab›n alt›ndan akan su miktar› ile
zaman› ölçtü. 

Sabit ivmeli hareket ile ilgili bu gözlem-
ler e¤ik düzlemin yar›s›, üçte biri, vb. için
de bir çok kez tekrarlan›p analiz edilerek flu
sonuçlara var›ld›:  

h Dura¤an bir durumdan harekete geçen
ve düzgün ivmelenen bir cismin bir yolu
katetmek için ihtiyaç duydu¤u zaman bu
cismin bafllamadan hemen önceki h›z› ile
ulaflt›¤› en yüksek h›z›n ortalamas› h›z›nda
sabit h›zla hareket eden bir cismin ayn› yo-
lu katetmek için ihtiyaç duydu¤u zamana
eflittir. 

fiimdi bunu Galileo’nun son kitab›nda
yapt›¤›na benzer bir flekilde biraz ileri gö-
türelim6: 

E¤er flekildeki AC ›fl›n›
zaman› ve CL uzunlu¤u de
sabit ivmeli bir hareketin so-
nunda eriflilen h›z› simgeler-
se AL ›fl›n› üzerindeki her
noktan›n AC ›fl›n›na olan
uzakl›¤› o uzakl›¤›n AC üze-
rindeki noktas›na denk gelen
andaki h›z› simgeleyecektir.
Çünkü h›z›n zamanla orant›-
l› olarak artt›¤› gibi bahsedi-
len uzunluk da benzerlik ku-
rallar› nedeniyle AC ›fl›ndan
al›nan kesitin uzunlu¤uyla
orant›l› olarak artacakt›r. 

|AC| |LC|
=

|AB| |KB|

Son h›z›n yar›s› serbest düflen bir cisim
için ilk ve son h›zlar›n ortalamas›na eflit
olacakt›r, çünkü serbest düflmenin bafl›nda
cismin h›z› 0’d›r7. Bu ortalama h›z da
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6 Kitapta denklemler yok, biz öylesine al›flk›n oldu¤umuz için, yard›mc› olarak bu yaz›da varlar. 
7 Asl›nda bir cismin h›z› 0 olamaz. Olsa olsa 0 m/s, 0 km/h vs. olur, ancak burada uzunluklar aras› oranlarla

çal›flt›¤›m›z için tüm h›zlar için ayn› birimi kullan›rsak birimler hep sadeleflir. 

(

(
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hareket edilen süreyle orant›l› olarak arta-
cakt›r. 

|LC|/2 |LC| |AC|      
=             =

|KB|/2 |KB| |AB|

Kitab›n daha önceki bölümlerinde h›zla-
r› farkl› ve sabit h›zla hareket eden cisimle-
rin ald›klar› yollar›n oran›n›n, h›zlar›n›n
oran›yla hareket halinde kald›klar› sürele-
rin oran›n›n çarp›m›yla orant›l› oldu¤u gös-
terilmiflti. 

sa va ta
=        · ; s: yol, v: h›z, t: zaman

sb vb tb

S, KB do¤ru parças›n›n; T, LC do¤ru
parças›n›n orta noktas› olsun. 

Bu durumda biri TC uzunlu¤unun sim-
geledi¤i h›za di¤eri SB uzunlu¤unun sim-
geledi¤i h›za sahip sabit h›zl› hareket eden
iki cismin ald›klar› yollar›n oran›, |TC|’nin
|SB|’ye oran› ile |AC|’nin |AB|’ye oran›n›n
çarp›m›yla orant›l›d›r. 

s1 |TC| |AC|      
=            ·

s2 |SB| |AB|

Yukar›daki birinci kuraldan dolay›, bah-
sedilen |TC| h›z›na sahip cisim AC do¤ru
parças›n›n simgeledi¤i zaman aralad›¤›nda,
|SB| h›z›na sahip cisimse AB do¤ru parça-
s›n›n simgeledi¤i zaman aralad›¤›nda ser-
best düflen cisimle ayn› yolu al›r. 

|TC|, |AC|’ye; |SB| de |AB|’ye orant›l› ol-
du¤u için yukar›da bahsi geçen serbest dü-
flen cisimlerin ald›klar› yollar›n oran›,
|AC|’nin karesinin |AB|’nin karesine olan
oran› ile, yani bu iki cismin hareketlerinde
harcad›klar› zamanlar›n›n karelerinin oran›
ile orant›l›d›r. 

s1'      t12
=     

s2'      t22

Böylece sabit ivmeli hareket için bir bafl-
ka kurala da ulaflm›fl olduk: 

h Dura¤an durumdan düzgün ivmelene-
rek düflen bir cismin ald›¤› yol, bu yolu ka-
tederken ihtiyaç duydu¤u sürenin karesi ile
orant›l›d›r. 
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