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NEWTON 
 
Bilgiyi öğrenmenin ilk adımı meraktır. Meraklı bir 
çocuk sorularının cevaplarını ya ailesinden ve 

öğretmenlerinden ya da arkadaşlarından daima 
arayacaktır. Bu geliştirmeye değer bir niteliktir. 

 
Newton 1642’de İngiltere’de doğmuş olan bir bilim 
adamıdır. Dul olan annesine çiftlikte yardım etmek 

zorunda olduğundan yalnızca iki yıl boyunca okula 
gidebilmiştir. Bir gün Newton annesinin bahçesinde 

otururken başına bir elma düştü. Meraklı 
olduğundan, ağaçtan aşağıya elmanın düşmesine 
neden olan bu gücün kaynağının ne olabileceğini öğrenmek istedi. Yeryüzünün 

kendisi olabilir miydi? O, aynı zamanda Yeryüzü’nün Ay’ı kendisine çekmesi ve 
onu yörüngesinde tutması ile aynı olabilir miydi? O, Güneş’in tüm gezegenler 

üzerinde kendi yörüngelerinde durmaları için kullandığı aynı güç olabilir miydi? 
Çocuğun öğrenmeye olan susuzluğunu gören amcası, kolej eğitimine 

hazırlanabilmesi amacıyla onun okula geri gönderilmesine izin vermesi için 
annesini ikna etti. Basit bir hadise olan bir elmanın düşüşü tarafından ateşlenen 
merak, onu Yerçekimi kavramı ve teorisini yaratmaya itti. İlk problem olarak, Ay 

takvimi üzerinde çalışmaya girişti ve o doğru çıktığında çok sevindi. Yıllarca çok 
çalıştıktan sonra teorisini kanıtladı ve 

Yerçekimi yasasını tanıttı. 
 
Onun merakı, kuvvet ve hareket, ışık ve 

renk hakkında ve matematik alanında çok 
önemli keşifler yapmasını sağladı. 

Yalnızca yirmi altı yaşında iken aynalı 
teleskopu yaptı. Bu onun Jüpiter’in 
uydularını gözlemlemesini sağladı. Onun 

çalışmaları onun bilimsel dehalar listesine 
girmesine yol açtı. Kraliyet Derneğinin 

Başkanı olarak seçildi. 1705’te Kraliçe 
Anne ona, yalnızca çok yetenekli 
insanlara verilen şeref payesi olan 

şövalyelik nişanı verdi ve bundan dolayı 
o, Sir Newton oldu. Merak olmadan 

öğrenme ve keşif diye bir şey olamaz. 
 

Sorular: 

1- Newton’u, Yerçekimi yasasını bulmaya ne itti? 

2- Biz televizyonu niçin “aptal kutusu” diye isimlendiriyoruz? 

3- Televizyon ne zaman merakı teşvik eder? 

4- Eğer bir çocuk bahçede bir delik görür ve merak edip düşünmeden elini onun içine 

daldırırsa ne olabilir? Pervasızca merakın insana zarar vermesi mümkün mü? 

5- Meraklı olmaları nedeniyle büyük keşiflerde bulunan, yetenekli insanlar olarak 

kimler aklınıza gelebilir? 


