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Uzaya Hoş Geldiniz

Bir süper kahraman olduğunuzu hayal edin. Gökyüzüne baktığınızda, astronomik gelişmenin son 
birkaç bin yılı içinde insanlık tarafından gözlemlenip kaydedilmiş olan her şeyi görebildiğinizi 
hayal edin. Kendinizi istediğiniz kadar zorlayın, süper kahraman gözlerinizi ne kadar kısarsanız 
kısın, gökyüzünün en siyah ve en berrak olduğu gecelerde dahi, evrenin yüzde 4’ünden fazlasını 
göremezsiniz – ve unutmayın ki, her şeyi görebildiğinizi varsayıyoruz: var olan her yıldızı, gezegeni 
ve galaksiyi...

Evren öylesine akıl almaz büyüklükte ki, NASA’nın yeni James Webb Uzay Teleskobu gibi, 
henüz yapım aşamasında olan Aşırı Büyük Teleskoplarla bile, bu ihtişamın boyutlarını asla tam 
anlamıyla göremeyeceğiz – muhtemelen kavrayamayacağız da. Ama bu, pes edip gökyüzüne 
bakmaktan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Tersine, haydi, hepimiz teleskobumuza ya da 
dürbünümüze sarılıyoruz!

Astronomi, benim için, son sayfası yırtılmış harika bir dedektif romanı gibi. Katil kim 
sorusunun yanıtını asla veremeyeceksiniz ama bakmak, keşfetmek ve anlamaya çalışmak ya da 
en azından bir kısmını belli bir düzene oturtmak işin aslında en hoş, en eğlenceli yanı.

Öyleyse İşte Bunlar Hep Astronomi’nin tadını çıkarın. Her şeyi –milyarlarca yılı, galaksileri 
ve gezegenleri (ve milyarlarca yıldızı!)– küçücük bir kitaba sığdırmak mümkün olmasa 
da, öğrendiklerim içinde bana en çok keyif veren bilgileri kitaba dahil ettim. Bunlar, beni 
astronomiyle ilgili daha fazlasını öğrenmeye teşvik eden, başımın üstündeki yıldızlara umutla ve 
keyif alarak bakmaya devam etmemi sağlayan şeylerdi. Umarım sizin için de aynısı olur.
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Bir de Böyle Bak!
Gökyüzüne bakın ve Güneş Sistemi’mizin 
sekiz gezegeninden birini seçin. Örneğin, 
sistemimizdeki en büyük gezegen olan 
(ve bu nedenle en büyük kütle çekimine 
sahip) Jüpiter’i ele alalım. Jüpiter dahil 
uzaydaki her cismin bir kütlesi vardır ve 
Newton’ın Evrensel Kütle Çekimi Kanunu 
(1684) ile Einstein’ın Genel Görelilik 
Kuramı’na (1905) göre, evrende kütlesi 
olan her cisim, kütlesi olan diğer bütün 
cisimleri çeker. Yani Jüpiter Ay’ın, Güneş’in 
ve bildiğimiz diğer her şeyin yanı sıra 
sizi ve var olan her şeyi kendine doğru 
çeker. Güneş Sistemi’mizde Dünya’yı 
ve diğer gezegenleri Güneş etrafındaki 
yörüngelerinde tutan kuvvet kütle 
çekimidir. Aynı şekilde denizlerdeki 
gelgitlerin nedeni de kütle çekimidir.

Astronomiyi anlamanın temel unsurlarından biri, evrende her cismi 
birbirine çeken kuvvet olarak tanımlanan kütle çekimidir.

Kütle Çekimi 

Gözler Uzayda
Kütle çekimi evrenin her yerinde aşağıdaki etkileri 
gösterir:

Galaksinin 
bütün 
bileşenlerini 
bir arada 
tutar.

Dünya’nın 

atmosferini 

yer
inde

tu
ta

r.

Dü
ny

a 
üz

er
in

de
ki 

cisi
mleri gezegenin m

erkezine doğru çeker.

Güneş Sistemi’n

in 
ele

man
larını Güneş etrafındaki yör üngelerinde tutar.
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IŞILDAYAN GERÇEK

Bardağın içinde hava 

olmadığından, dış ortamdaki 

hava basıncı bardağın içindeki 

suyun basıncından daha 

fazladır. Bu fazla hava basıncı 

kartonu yerinde tutar. Sihir 

falan değil, sadece bilim!

Kütle Çekimine Karşı Koymak
Kütle çekimi, cisimleri birbirine doğru çeken kuvvet olduğuna göre, 
karşı kütle çekimi ne yapar sizce? Doğru, tam tersini yapar. Ama kütle 
çekimine karşı koymak mümkün. Nasıl mı? Suyla dolu bir bardağın 
üzerini bir parça kartonla örtün; kartonun bardağın üzerini tamamen 
kapadığından emin olun. Kartonu avucunuzun içiyle bastırarak 
yerinde tutarken, diğer elinizle bardağı ters çevirin. Şimdi elinizi 
yavaşça kartonun altından çekin. Suyun yere dökülmediğini 
göreceksiniz; tam tersine, kütle çekimine karşı koyuyormuş 
ve yukarı çıkan her şeyin aşağı inmesi gerektiği kuralını 
çürütüyormuş gibi görünecek!
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Bir de Böyle Bak!
Uçakla seyahat etme şansınız olduysa 10.671 m (35.000 ft) 
yüksekten aşağıya, Dünya’ya bakmanın gerçekten de muhteşem 
bir duygu olduğunu biliyorsunuzdur. Gezegenimizi, yukarıdan, 
yıldızlarla aynı açıdan görürsünüz. Bir de deniz seviyesinden 402 km 
yukarıdaki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda süzülen astronotların 
ve kozmonotların Dünya’yı nasıl gördüklerini düşünsenize.

6.600.000.000.000.000.000.000 ton ağırlığındaki herhangi 
bir şeyin uzayda durmayıp düşeceğini zannedebilirsiniz ama öyle 
değil! Dünya beş milyar yıldan beri olduğu yerde tek parça halinde 
duruyor. Gezegenimizin uzaydaki astronomik yerinin güzelliğine bir 
an için durup bakalım.

Dünya’nın Uzaydaki Yeri

Dünya’ya ulaşan en büyük göktaşı geride bir krater bırakmamıştır. Hoba göktaşı yassı olduğu için atmosferimizi, denizde sektirdiğimiz çakıl taşı gibi sekerek geçmiş olabilir.

Gözler Uzayda
1990 yılında Voyager I uzay sondası, gezegenimize 6 milyar km 
öteden bakıp kaydettiği görüntüyü Dünya’ya gönderdi. Soluk 
Mavi Nokta adlı bu fotoğraf, Dünya’yı bütün görkemiyle yansıttığı 
için değil, gezegenimizi uçsuz bucaksız uzayda küçücük bir 
noktadan farksız gösterdiği için, bugüne kadar çekilmiş en ünlü 
fotoğraflardan biridir.

Işıldayan Gerçek
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Vay Canına!
MS 1600’lere kadar 
giden kayıtlara göre, 
Çinli uzay tutkunu 
Wan Hoo, vücuduna 
barutla ateşlenen 47 
roket bağlattıktan 
sonra hizmetindekilere 
roketleri ateşlemelerini 
söylemiş. Başarabildiğini 
hiç sanmıyorum ama en 
azından büyük gürültü 
koparmıştır.

Dünya’nın dönme 
hızı her yüz yılda 
bir 17 milisaniye 
azalmaktadır, yani 
140 milyon yıl 
sonra yaşayanların 
zamanında bir gün 25 
saat olacak!

Dünya’nın nikel-demir 
karışımı çekirdeği ve hızlı 
dönüşü, güçlü bir manyetik 
alan oluşturur. Bu alan 
Dünya’yı Güneş’ten gelen 
zararlı rüzgârların etkisinden 
korur.

Dünya, Güneş 
Sistemi’mizde tektonik 
tabakaları olan tek 
gezegendir. Onlar 
olmasaydı Dünya aşırı 
ısınırdı!

Ul
us

lar
ara

sı U
zay İstasyonu

Dünya’mızın merkezinde 
sıcaklık, Güneş yüzeyindeki 
kadar yüksektir.

Bugüne 
kadar 
Dünya’da 
106 milyar 
insan 
yaşamıştır.

Dünya 4,54
 m

ily
ar

 y
aş

ın
da

dı
r.

Dünya 
atmosferine her 
gün 100 ton 
göktaşı girer.

1957’de Sputnik’in fırlatılmasından bu 

yana Dünya yörüngesine 38.000 insan 

Her bir gün 23 saat, 56 
dakika ve 4 saniye sürer – 

24 saat değil!

yapımı nesne yerleştirildi.



58

Bir de Böyle Bak!
Dünya, Goldilocks Gezegeni olarak bilinir, yani bir 
yıldızın etrafındaki yaşama elverişli bölgede yer alır. 
Goldilocks Bölgesi, bir yıldızın çevresinde, Dünya gibi 
yüzeyinde su bulunabilen gezegenlerin konumlandığı 
bölgedir; tehdit oluşturmayan kararlı atmosferiyle 
yaşamı destekleyebilecek kadar tehlikeden uzak olan 
ama yaşamsal öneme sahip ışık ve ısı kaynağından çok 
da uzak olmayan bir bölgedir burası. Ne çok sıcaktır ne 
de fazla soğuk.

Dünya üzerinde ısı, ışık, su ve hava tam da olması 
gerektiği kadar bulunduğu için yaşam filizlenip 
serpilebilmiştir. Aynı kural uzayda da geçerlidir – 
Goldilocks Bölgesi’ne hoş geldiniz.

Goldilocks Bölgesi 
“Bu yulaf lapası çok sıcak,” 

diye haykırdı Goldilocks.
Bunun üzerine ikinci 

kâsedeki yulaf lapasından 
tattı.

“Bu yulaf lapası çok soğuk.” 
Bunun üzerine, son kâsedeki 
yulaf lapasının tadına baktı.

“Bu yulaf lapası tam 
kararında!” dedi mutlulukla. 

Ve hepsini silip süpürdü.

Gözler Uzayda
Yüz milyar kadar gezegen barındıran Samanyolu'nda 
yaşam izi arayan gökbilimciler öncelikle yaşama elverişli 
bölgelerin, yani Goldilocks bölgelerinin belirtilerine 
bakarlar çünkü buralar olasılıkla yaşamın başlaması için 
en uygun koşullara sahip yerlerdir.

Güneş benzeri (yani evrendeki bütün 
yıldızların sadece yüzde 5’i) yıldızlar 
dışında, bir yıldızın etrafında yaşamın 
başlaması oldukça ihtimal dışıdır.
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Gökbilimciler, Güneş benzeri yıldızların ve kırmızı cüce gezegenlerin yörüngesinde, yaşama 
elverişli bölgede kalan Dünya büyüklüğündeki gezegen sayısının, sadece Samanyolu’nda dahi 

40 milyarı bulabileceğini bildirmiştir.

M
AR

S 
– 

fa
zl

a 
so

ğu
k;

 G
ün

eş’t
en, yaşamı destekleyem

eyecek kadar uzak.

DÜ
NYA

 – tam olması gereken yerde.

VE
NÜ

S 
–  

fa
zl

a 
sıc

ak
; G

üneş’e, yaşam barındıramayacak kadar yakın.




