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Uzay, ilk Sputnik uydusunun f›rlat›ld›¤› 1957 y›l›ndan bu yana insanl›¤›n hem kendi dünyas›n›
hem de içinde yaﬂad›¤› evreni kavramas› için temel bir araﬂt›rma alan› haline geldi. Bir insan
ömründen az bir süre içinde bu araﬂt›rmalar bilgi ve beceri birikimimizde muazzam
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İnsanlık doğup büyüdüğü
gezegenden sonra uzayda yeni evler
arıyor. Bunun ilk adımı olarak da
uzayda uzun süreli araştırmaların
yürütülebileceği ve gezegenlere
yapılacak insanlı yolculuklar için
sıçrama tahtası görevi yapacak uzay
istasyonları oluşturuluyor.
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43 y›l içinde uzay çal›ﬂmalar›
sayesinde Dünyam›z› daha yak›ndan
tan›d›k. Art›k uydularla kas›rgalar›n
oluﬂumunu ve yönlerini çok önceden
belirleyebiliyor, co¤rafi konumlama
uydular›yla yerimizi birkaç metre hata
pay›yla bulabiliyor, uçaklar›m›z›
güvenle uçuruyor, gemilerimizi
rotalar›nda tutabiliyoruz. Uzaydaki
k›z›lötesi alg›lay›c›lar›m›zla toprak
alt›ndaki madenlerimizi bulabiliyor,
radar uydular›yla okyanuslar›n
binlerce metre derinli¤indeki çukurlar›
gözleyebiliyoruz.
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s›çramalar yapt›. Araﬂt›rmalar önce dünyam›z, daha sonra güneﬂ Sistemi ve yöreleri
üzerinde yo¤unlaﬂt›. Önceleri ABD ve Rusya’n›n tekelinde olan uzay araﬂt›rmalar›na, daha
sonra mütevazi baﬂlang›çlarla kat›lan baﬂka uluslar da önemli katk›lar getirdiler.
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Uzay araﬂt›rmalar› güneﬂ sistemimiz
konusundaki bilgilerimizde de ola¤anüstü bir
geliﬂme sa¤lad›. Hemen hemen tüm
gezegenlere inen ya da bunlar›n yak›n›ndan
geçen sondalar önemli bulgular sa¤lad›lar.
Kal›n atmosferinin alt›nda piﬂen Venüs’ün
yüzeyinin detayl› haritas›n› ç›kard›k. Mars’a
yolculu¤a haz›rlanan yeni sonda ve araçlar,
gezegen yüzeyinin alt›nda su ve yaﬂam izleri
arayacaklar. Jüpiter ve aylar›n› inceleyen
Galileo uydusu, Io’daki volkanik etkinliklerin
s›rlar›n› belirledi, Europa’n›n buzlu yüzeyinin
alt›nda bir s›v› su okyanusunun varl›¤›n›
gösteren kan›tlar elde etti. Voyager I
ve Voyager II uydular› büyük gaz devleri
Satürn, Neptün ve Uranüs’le de ilgili de¤erli
bilgiler gönderdiler.

Haberleﬂme uydular›m›z k›talar›,
üzerinde yaﬂayan insanlar›,
bunlar›n kültürlerini elli y›l önce
düﬂlenemeyecek kadar birbirine
yaklaﬂt›rd›. Dünya çevresindeki
uydular›m›zla, gezegenimizi
Güneﬂ’ten gelen yüklü
parçac›klardan koruyan
manyetik kalkan›m›z›n yap›s› ve
iﬂleyiﬂi konusunda ayr›nt›l›
bilgiler edindik.

Güneﬂ yak›nlar›na gönderilen uydular, y›ld›z›m›z konusundaki bilgilerimizi ola¤anüstü art›rd›. Güneﬂ’in
yüzeyinin 5500°C s›cakl›¤›na karﬂ›l›k üst atmosferi olan Taç (Corona) tabakas›n›n neden 1 milyon
dereceden s›cak oldu¤unu art›k anlamaya baﬂlad›k. Yeni kuﬂak uydular, Güneﬂ patlamalar›n›n dinami¤i
ve bunlar›n dünyaya etkisi konusunda bilgiler sa¤l›yor, manyetik f›rt›nalar› önceden haber veriyor.
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ABD’nin Chandra X-›ﬂ›n teleskopuna
Avrupa’n›n karﬂ›l›¤› olan XMM teleskopu. Her
iki araç da son derece hassas alg›lay›c›lar›yla
nötron y›ld›zlar›, karadelikler gibi X-›ﬂ›n›
kaynaklar›n› bulup inceliyorlar.
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Y›ld›zlar›n ölüm biçimi, daha do¤madan belirleniyor. ﬁiddetli do¤um sanc›lar›yla bir gaz ve toz bulutundan oluﬂan bir
y›ld›z›n (I) kütlesi, bizim Güneﬂimize yak›nsa, ölümü d›ﬂ katmanlar›n›n yavaﬂça uzaya saç›lmas› yoluyla görece sakin bir
biçimde gerçekleﬂiyor ve geride y›ld›z›n çöken merkezinin oluﬂturdu¤u, yaklaﬂ›k dünyam›z büyüklü¤ünde bir “beyaz cüce”
kal›yor (II). Y›ld›z dört Güneﬂ kütlesinden büyükse, d›ﬂ katmanlar›n› süpernova patlamas›yla uzaya f›rlat›yor ve çöken
merkezi, yaklaﬂ›k bir kent büyüklü¤ünde bir “nötron y›ld›z›” haline geliyor (III). E¤er y›ld›z daha da büyükse yaln›zca
birkaç milyon y›l süren ömrü sonunda tümüyle kendi üstüne çökerek bir karadelik haline geliyor (IV). Kütleçekiminden
›ﬂ›¤›n bile kaçamad›¤› karadelikler, yuttuklar› maddenin delik çevresinde dönerken ›s›narak yay›mlad›klar› X-›ﬂ›nlar›yla
yerlerini belli ediyorlar. Gökada merkezlerinde, milyarlarca Güneﬂ kütlesinde dev karadelikler bulunuyor.
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Gama ›ﬂ›n patlamalar›,
evrende meydana gelen en
ﬂiddetli olaylardan. Henüz
s›rlar› tam olarak
anlaﬂ›lamam›ﬂ bu patlamalar
evrenin tüm bölgelerinde,
günde birkaç olay s›kl›¤›yla
meydana geliyor. Bu
patlamalar›n ço¤unun, nötron
y›ld›zlar›n›n ya da
karadeliklerin birbirleriyle
çarp›ﬂarak birleﬂmeleri sonucu
meydana geldi¤i san›l›yor.
Gama ›ﬂ›n› patlamalar›, uzay›
bu dalgaboyunda gözleyen
uydu teleskoplarla belirleniyor.

Sarmal kollar›n
oluﬂturdu¤u diski
bükülmüﬂ bir
gökada.
Samanyolu’nun da
bu görünümde
oldu¤u düﬂünülüyor.
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Uzay araﬂt›rmalar›, Dünyam›zda
yaﬂam kalitesini yükseltmek gibi
pratik yararlar›n yan›s›ra, evrenin
baﬂlang›c›, içeri¤i, biçimi ve
gelece¤i konusundaki bilgilerimizi
geniﬂletmeye de yönelmiﬂ
bulunuyor. Uzaya gönderilen,
optik, X-›ﬂ›n› ve Gama ›ﬂ›n›
dalgaboylar›nda gözlemler yapan
uzay teleskoplar› y›ld›zlar›n do¤uﬂu
ve farkl› ölüm biçimleri, milyarlarca
y›ld›zdan oluﬂan gökadalar,
binlerce gökadan›n oluﬂturdu¤u
kümeler ve milyarlarca gökadan›n
oluﬂturdu¤u büyük evren resmi
konusundaki bilgilerimize her gün
yenilerini kat›yorlar. Emektar
Hubble Uzay Teleskopu, bu s›n›f›n
öncülü¤ünü yapt›. Yeni uydularla
evreni doldurdu¤u düﬂünülen
karanl›k maddenin s›rlar›
araﬂt›r›l›yor. Önümüzdeki y›llarda
uzaya gönderilecek yeni
mikrodalga araﬂt›rma uydular›,
büyük patlamadan hemen sonraki
evren koﬂullar›, maddenin yap›s›
ve geniﬂleme konusunda kesin
bilgiler sa¤layacak.

Hubble Uzay Teleskopu
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Uzay çal›ﬂmalar›n›n son y›llarda yöneldi¤i bir baﬂka alan da Güneﬂ d›ﬂ› gezegenlerin araﬂt›r›lmas›.
ﬁimdiye kadar, yeryüzündeki teleskoplarla sürdürülen “gezegen av›”nda yaklaﬂ›k 50 kadar
gezegen belirlendi. Ancak, bunlar içinde Dünyam›za benzeyen tek bir tane bile yok.
Ço¤u, y›ld›zlar›n›n çok yak›nlar›nda dönen, Jüpiter’den kat kat büyük gaz devleri. Bunlardan
bir tanesi, y›ld›z› çevresinde, Merkür’den Güneﬂ’e 8 kat daha yak›n mesafade dönüyor.
Önümüzdeki y›llarda uzaya gönderilecek ve tak›m halinde çal›ﬂacak yeni uydularla, Dünya
boyutlar›nda daha küçük gezegenlerin bulunmas› bekleniyor.

