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 گالىلېي
 

(1563 – 1642) 

 

 ىتالىيەئ

 
 

 

فىزىكا ۋە ئىنسانىيەت تارىخىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ  )iGalileo Galile (گالىلېي    

 بۇ ئۇلۇغ ئالىم ياش ۋاقتىدا پىسا ئۇنىۋېرسىتىتىدا ئوقۇپ،. مىيە ئالىمىوروناستئ

  ىنچىلىق سەۋەبىدىن ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرالمىغانېيېقتىسادىي قدىكى ئئائىلىسى

ففىسورى بولسىمۇ، ئۆزلىكىدىن ئۆگىنىپ، تەتقىق قىلىپ يەنىال ئالىي مەكتەپنىڭ پىرا

 بولغان. 

بولسا ئارىستوتىلنىڭ »ئىككى  پىسى  ۆھتارىخىدىكى تۇنجى تپەن    -نىڭ ئىلىم  گالىلېي    

شىدۇ« دېگەن  نەرسىنى ئېگىز يەردىن تاشلىسا ئېغىر نەرسە يېنىك نەرسىدىن تېز چۈ

جىسىم بىلەن ھاۋانىڭ   ئەمەلىيەتتە .ڭ خاتالىقىنى ئىسپاتلىغىنىدۇرنەزىرىيەسىنى

نلۇقنى ھېسابقا ئالمىغاندا، يېنىك جىسىم بىلەن لىشىدىن پەيدا بولغان توسقۇىسۈرك

ئۇ  ئېغىر جىسىمنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈش سۈرئىتى ئوخشاش بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن

 . نەزەرىيىسىنى ئاغدۇرۇپ تاشلىدىكىشىلەر ئىزچىل ئىشىنىپ كەلگەن ئارىستوتېلنىڭ 

. بۇرۇن كىشىلەر گالىلېينىڭ ئىنېرتسىيە قانۇنىنى بايقىغانلىقى ئۇنىڭ يەنە بىر تۆھپىسى   

جىسىم پەقەت كۈچنىڭ تەسىرى بىلەن ھەرىكەت قىلىدۇ. كۈچ بولمىسا جىسىم  »

دەپ قارايتتى. بىراق گالىلېي تەجرىبە قىلىش « ھالەتتە تۇرىۋېرىدۇ جىمجىت، تىنچ

ئەگەر جىسىم   ئارقىلىق بۇ قاراشنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ چىقتى. چۈنكى 

جىمجىت ياكى بىرخىل سۈرئەتتە تۈز لىنىيە بويىچە ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسا،  

سۈركىلىش كۈچ قاتارلىقالر،  ئۇنداقتا تاشقى كۈچنىڭ تەسىرى بولمىسىال، مەسىلەن،

جىسىم جىمجىت ياكى تەكشى سۈرئەتتە تۈز لىنىيىلىك ھەرىكەت ھالىتىنى ساقالپ 
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ۋە ئۇنى بىرىنچى ھەرىكەت قانۇنى   ۈشەندۈردىچقالىدۇ. نيۇتون بۇ قانۇننى قايتىدىن 

   . قىلدى، بۇ فىزىكا ئىلمىدىكى ئاساسىي قانۇنىيەتلەرنىڭ بىرى

 يىلى-1604. ىكى بايقاشلىرى ھەممىدىن بەك مەشھۇرگالىلېينىڭ ئاسترونومىيىد   

توغرىلىقىنى جاكارلىدى. بىراق «نىڭ »قۇياش مەركەز تەلىماتىگالىلېي كوپېرنىكنىڭ 

كېيىن ئەينى ۋاقىتتا ئۇ قۇياش مەركەز تەلىماتىنى ئىسپاتالپ چىقىشقا ئامالسىز ئىدى.  

. كە باشلىدىنى كۆزىتىشجىسىملىرىيېڭى تېلېسكوپى بىلەن ئاسمان ئۆزى ياسىغان  ئۇ

  گالىلېي بىر قاتار يېڭىلىقالرنى ئېالن قىلدى.  بىر يىل ئىچىدە

يانار  گالىلېي ئاينى كۆزىتىپ، ئاينىڭ سىلىق بىر شار ئەمەسلىكىنى، ئۇنىڭ يۈزىدە

، بارلىق دېگەندەك تاغ ئېغىزلىرى ۋە ئېگىز تاغالر بارلىقىنى بايقىغانىدى. دەل گالىلېي

پەس بولىدۇ. ئۇ  -سمان جىسىملىرى سىلىق بولماستىن، يەر شارىغا ئوخشاش ئېگىزئا

سامان يولىنى كۆزىتىپ، ئۇنىڭ تۇمانلىق ئاسمان جىسىمى بولماستىن، بەلكى بىزدىن 

ناھايىتى يىراق تۇرىدىغان، قارىماققا بىر پارچە بۇلۇتقا ئوخشاپ كېتىدىغان، بىر قانچە 

سەزدى. ئۇ يەنە ساتۇرىندا نۇر   نىڭ توپى ئىكەنلىكىنىغايەت زور ئاسمان جىسىملىرى

  ھالقىسى بارلىقىنى، قۇياش يۈزىدە داغ بارلىقىنى بايقىغانىدى.

گالىلېي ئالتە يىل سەرپ قىلىپ، مەشھۇر ئەسىرى »ئىككى خىل يېڭى پەننىڭ  

سۆھبىتى« دېگەن كىتابنى يېزىپ چىقتى. بۇ كىتاب كوپېرنىكنىڭ يەرنىڭ ھەرىكەت 

ئۇچرىدى.    يىپلىشىگەئەكان دىنىي سوتىنىڭ  ىقىلىش تەلىماتىنى قوللىغانلىقى ئۈچۈن، ۋات

يەر شارى قۇياشنى »ن دىنىي سوتى ئۇنىڭ  ىكابىر مەھەل بەس مۇنازىرىدىن كېيىن، ۋات

دېگەن قارىشىغا جامائەتچىلىك ئالدىدا رەددىيە بېرىش  «دەۋر قىلىپ ئايلىنىدۇ

 ياشتا ئىدى. 69غاندا ئۇ توغرىسىدا ھۆكۈم چىقار

تەجرىبە ئارقىلىق نەزەرىيە يەكۈنىنى تەكشۈرۈشتىن ئىبارەت ئىلمىي  گالىلېي

 - ىدىن ئۆتمىگەن ئىلىمتەتقىقات ئۇسۇلىنى كەشىپ قىلغان تۇنجى ئالىم. ئۇ تەجرىب

پەن ئىدىيىلىرىگە، گەرچە بۇ ئىدىيىلەر چېركاۋنىڭ ياكى ئارىستوتېلنىڭ بولغان بولسىمۇ  

 .قەتئىي ئىشەنمەيتتى
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