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Bu üniteyi  kavrayabilmek için;
* Ders notlar›n›zdaki bilgileri flekil ve resimlerden de faydalanarak okuyup öğrendikten 

sonra tekrar ederek pekifltiriniz.
* Bu ünitedeki konular› ders notunuz haricinde kitap, dergi ve çeflitli yay›nlardan da

inceleyip, araflt›rmalar yaparak bilgilerinizi geniflletebilirsiniz.
* Ünitede geçen konular etraf›nda gözlem, karfl›laflt›rma, model oluflturma, bilgi ve 

veri toplama, verileri kaydetme, ifllenen verileri yorumlama, sonuç ç›karma ve 
çevrenizdekilere sunma becerilerinizi gelifltirebilirsiniz.

* Ünite sonundaki etkinlikleri gerçeklefltiriniz ve değerlendirme sorular›n› mutlaka 
çözünüz. Ders notunuzun sonundaki cevap anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z.

Bu üniteyi çal›fl›p bitirdiğinizde;
* Gök ci�si�mleri� hakkinda bi�lgi� sahi�bi� olacak,
* Galaksi, yıldız, meteor, yıldız kayması, gök taşı, güneş sistemi kavramlarını 

öğrenecek,
* Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin isimlerini öğrenecek,
* Uzay araştırmaları ile uzay kirliliği kavramları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI+ +

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -



FEN VE TEKNOLOJ‹ 7

223

ÜNİTE VII

GÜNEfi S‹STEM‹ VE ÖTES‹: UZAY B‹LMECES‹

7.1 GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM 
Bulutsuz bir gecede gökyüzüne bakt›ğ›n›zda gördüklerinizi an›msay›n›z.

Karanl›ğ›n içindeki par›lt›lar dikkatinizi çekmifl olmal›. Gece gökyüzünde gördüklerinizin
çoğunu, gündüz neden göremediğinizi söyleyebilir misiniz?

‹nsanoğlunun tarih boyunca merak ettiği buna benzer sorulara bizde aflağ›da 
verilen etkinlikle cevap bulmaya çal›flal›m:

Gök Cisimlerini Gözleyelim

Araç ve Gereçler
- defter
- kalem

Yap›l›fl›

1. Bulutsuz bir gecede mümkünse flehir ›fl›klar›n›n mümkün olabildiğince az olduğu 
bir yere bir büyüğünüz eflliğinde giderek yaklafl›k 20 dakika boyunca gökyüzünü 
gözlemleyiniz. 

2. Gördüğümüz gök cisimlerinin flekillerini defterimize çizerek bir tablo oluflturmaya 
çal›fl›n›z.

3. Bu tabloya gözlemlediğimiz gök cisimlerinin rengi, parlakl›ğ›, ›fl›ğ›n›n titreflip 
titreflmeme durumu, büyüklüğü vb. özelliklerini kaydediniz.
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‹nsanoğlu yüzy›llar boyunca gökyüzüne bakmış, gördüklerini tanımaya, ne olduk-
larını çözmeye çalışmış, bu cisimlerin nasıl oluştuğunu öğrenmek istemiştir. Bu amaçla
çeflitli araçlar gelifltirerek bu cisimleri izlemiştir.

‹nsanoğlu önceleri Dünya'n›n sabit durduğunu, diğer gök cisimlerinin bunun etraf›nda
döndüğünü düflündü. Ancak geliflen teknolojiye paralel olarak bu düflüncenin yanl›fll›ğ›n›
fark edip bu alanda var olan bilgilerini yenilemeye bafllad›.

Devam eden inceleme ve araflt›rmalar sonucunda gök yüzünde gördüğümüz bu
cisimler hakk›nda günümüzde eskiye oranla art›k çok daha çok fazla bilgi ve veriye
sahibiz. Sahip olduğumuz bu bilgiler uzay bilimcilerin gerek yeryüzünde gerekse uzaya
giderek yaptıkları gözlem, araflt›rma ve incelemelerle giderek artmaya devam etmektedir.

Gözlemlediğimiz bütün gök cisimleri ayn› özelliklere mi sahiptir? *
Gök  cisimleri  gerçekte  bizim gördüğümüz  büyüklükte midir? Bunun nedeni

sizce ne olabilir?*
Gökyüzünde ç›plak gözle görebildiklerimizin d›fl›nda, baflka gök cisimleri de var

m›d›r?*

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Bu fotoğraflarda geceleri gökyüzünde çıplak
gözle görebildiklerinize şekil olarak benzeyen gök cisimleri var mı? Eğer varsa 
benzeyen yönlerinin neler olduğunu söyleyebilir misiniz?

*
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Galaksiler (Gök Adalar›)
Dünya dışındaki evren parçası uzay olarak adlandırılır.  Uzayda bulunan varl›klar›n

tümü de evren ad› verilen yap›y› meydana getirirler. Uzay; y›ld›zlar, gezegenler ve gök
tafllar›yla doludur. Bunlar›n her biri gök cismi olarak adland›r›l›r. Bu gök cisimlerinin
milyarlarcas› bir araya gelerek dev y›ld›z kümelerini oluflturur.

Uzaydaki bu gök cisimleri aras›nda uzakl›klar çok fazla olduğundan uzunluk
ölçüsü olarak ›fl›k y›l› kullan›l›r. Ifl›ğ›n bir y›lda ald›ğ› yol bir ışık yılıdır. Bu birim
saniyede 300.000 km yol alan ›fl›ğ›n bir y›lda kat ettiği yol olan 9,46.1012 km uzunluğa
efl değerdir (Günefl ›fl›nlar›n›n Dünya'ya ulaflma süresi yaklafl›k 8 dakikad›r.). 

Bu birimin d›fl›nda Günefl sistemindeki uzakl›klar Dünya ile Günefl aras›ndaki
uzakl›ğ›n 1 birim kabul edildiği "astronomi birimi" (AB) ile de değerlendirilir. Buna
göre 1 AB 149,6 milyon km dir. 

Örnek
Neptün gezegenine 1989 y›l›nda Voyager 2 uzay arac› 147 milyon km yaklaflarak

fotoğraf›n› çekmifltir. Buna göre Voyager arac›n›n gezegene uzakl›ğ›n› AB cinsinden
bulunuz.  (1 AB=149,6·106 km)

Çözüm
1 AB= 149,6·106 km olduğuna göre Voyager arac›n›n yaklaflt›ğ› uzakl›k, 

Gökyüzünde gözlemlediğimiz y›ld›zlar› grupland›rabilir miyiz? Y›ld›z gruplar›na
ne ad verilir? Bu adland›rma neye göre yap›lm›flt›r? Bu y›ld›z kümelerinden gözle 
görebildiğimiz baz›lar›n›n özelliklerini ve isimlerini hep birlikte araflt›ral›m.

Gök Haritas› Yapal›m

Araç ve Gereçler
- siyah veya lacivert karton
- raptiye
- beyaz iplik
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Yap›l›fl›
1. Gözle görebildiğimiz y›ld›z gruplar›n›n isimlendirilmesiyle ilgili olarak çeflitli 

kaynaklardan bilgi toplayal›m
2. Bir önceki sayfada verilen Kuzey Yar›m Küre'ye ait y›ld›z haritas›n› dikkatlice 

inceleyiniz. Gökyüzüne bakt›ğ›n›zda bu harita ile benzer y›ld›z gruplar› görebiliyor
musunuz? 

3. Bu haritadan yararlanarak bizde bir y›ld›z haritas› modeli yapal›m. Gördüğümüz 
gök cisimlerinin flekillerini defterinize çiziniz.

4. Siyah veya lacivert renkte ald›ğ›n›z kartondan bizim gözlem yapt›ğ›m›z gök küreyi 
temsil edecek flekilde daire fleklinde bir parça keselim.

5. Yapacağ›m›z gök haritam›zda, gece bize yön bulmakta yard›mc› olan ve bulunduğu
yön kuzeyi gösteren Kutup Y›ld›z›’nı bafllang›ç noktas› olarak seçelim.

6. ‹ncelediğimiz y›ld›z haritas›ndaki gibi y›ld›zlar› temsil etmek üzere raptiyeleri 
kartonumuza tuttural›m. Bu raptiyeleri beyaz bir iple birlefltirerek y›ld›z gruplar›m›z›
oluflturmaya çal›flal›m. 

Gece, gökyüzüne dağ›n›k olarak duran y›ld›zlar, gerçekte çeflitli flekiller oluflturacak
biçimde birlefltirilebilirler. Bunlar y›ld›z gruplar›n›n parçalar›d›r. Bu gruplar› oluflturan
nokta gibi gördüğümüz gök cisimleri y›ld›zlard›r. 

"Y›ld›z" denince akl›m›za ilk önce bayrağ›m›zdaki y›ld›z flekli gelmesine rağmen
gerçekte y›ld›zlar genellikle küresel flekle sahiptirler. Y›ld›zların milyonlarca yıl önce
uzaydaki "bulutsu" ad› verilen gaz ve toz y›ğ›nlar›n›n bir araya gelip s›k›flmalar›yla
meydana geldiği tahmin edilmektedir.

Y›ld›zlar canl› değildir ama onlar da t›pk› canl›lar gibi doğar, yaflar ve ölür. Ömrü
sona eren dev y›ld›zlar, fliddetli bir patlama ile parçalan›r; ortaya ç›kan parçalar, uzay
boflluğuna dağ›l›r. Dağ›lan parçalardan gezegenler oluflur. 

Haritamızda ip kullanarak yıldızları belli gruplar hâlinde işaretleyebildiniz mi?*
Yıldız gruplarının ortak bir adla adlandırılmasının sebebi sizce ne olabilir?*
Yıldız gruplarına, şu anki isimleri neye göre verilmiştir? *
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Y›ld›zlar›n s›cakl›klar› 3000 °C ile 50.000 °C aras›nda değiflmektedir. Is› ve ›fl›k
kaynağ› olan y›ld›zlar›n ›fl›ğ› bize bir parlay›p bir sönüyormufl gibi gelir. Ifl›ğ›n bu flekilde
titrefliyormufl gibi görünmesinin sebebi Dünya'y› çevreleyen atmosferin sürekli hareket
etmesidir. Y›ld›z›n parlakl›ğ›ndan yararlan›larak uzakl›ğ› tahmin edilebilir. Çok uzaktaki
parlak bir y›ld›z Dünya'dan sönük bir ›fl›kla görülebilmektedir. Y›ld›zlar›n uzakl›klar›
tespit edilirken belli zamanlardaki yer değifltirmeleri teleskopla gözlenir. Y›ld›z Dünya'ya
ne kadar yak›nsa yer değifltirmesi de o kadar çok olur.

Çevrelerine ›s› ve ›fl›k yayan y›ld›zlar›n her biri farkl› renklere sahiptir. Y›ld›zlar›n
farkl› renkte olmalar›, bize onlar›n s›cakl›kları hakk›nda bilgi verebilir. Örneğin, 
en s›cak y›ld›z mavi veya beyaz renkteyken sar› y›ld›zlar orta s›cakl›kta, k›rm›z› renktekiler
ise soğukturlar. Dünya'ya en yak›n y›ld›z; bize hayat veren ›s› ve ›fl›k kaynağ›m›z
Günefl'tir. Günefl gibi sar› y›ld›zlar orta s›cakl›kta, k›rm›z› renktekiler ise diğerlerine
göre soğuktur.

Romal›lar ve Eski Yunanl›lar, y›ld›z gruplar›na hayvanlar›n, çeflitli nesnelerin ve
ünlü kiflilerin isimlerini vermifllerdir. Gökyüzüne Dünya'dan bak›ld›ğ›nda sergiledikleri
görünüm nedeniyle bir arada bulunan y›ld›z gruplar› tak›my›ld›z› olarak adland›r›l›r.
Örneğin Büyükay› tak›m y›ld›z› yedi y›ld›z›n bir araya gelmesiyle oluflmufltur.

Bunun d›fl›nda Küçükay›, Ejderha, Çoban, Kuzey Tac› ve Orion (Avc›) 2 tak›m
y›ld›zlar›ndan baz›lar›d›r. Y›ld›zlardan gece yön bulmada da yararlan›l›r. Kutup
Y›ld›z›'n›n gösterdiği yön kuzeydir.

Tak›my›ld›zlar çok farkl› özelliklerde olmalar›na karfl›n, bir kümeymifl gibi görünen
y›ld›zlardan oluflur. Bunlar eski gökyüzü bilimcilerince hayalî çizgilerle özdefltirilerek
masals› ve mitolojik adlar alm›fllard›r. Günlük hayatta s›kça duyduğumuz burçlar da
tak›m y›ld›zlar›na örnek verilebilir.
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Milyarlarca y›ld›z ve diğer gök cisimlerinin oluflturduğu topluluğa galaksi (gök
adas›) ad› verilir. Galaksiler görünüfllerine göre farkl› isimlerle s›n›fland›r›l›r. Baz›
galaksiler görünüflleri hiçbir flekle benzetilemediğinden düzensiz olarak adland›r›l›rken
baz›lar› da sarmal galaksi ve eliptik galaksi gibi isimler al›r.

Evrende 100 milyardan fazla galaksi bulunmaktad›r. En küçük galaksiler 100 bin,
en büyükleri de 3 trilyon kadar y›ld›z içerir. Günefl, Dünya ve diğer gezegenlerden
oluflan günefl sistemi de bir galaksinin parças›d›r. Günefl sistemi Samanyolu Galaksisi'nde
yer al›r. Samanyolu'na en yak›n galaksi Andromeda'd›r. Bu galaksinin Samanyolu'na uzakl›ğ›
yaklafl›k 2,2 milyon ›fl›k y›l›d›r. 

Samanyolu sarmal tipte bir galaksidir. Yaklafl›k 100 milyar y›ld›z içerir ve 100 bin
›fl›k y›l› uzunluğundad›r. Samanyolu en büyük galaksilerden biridir. Sarmal kollar›ndaki
y›ld›zlar, gaz ve toz bulutlar›yla örtüldüğünden normal teleskoplarla görülemez. Yoğun
toz bulutlar› aras›ndan geçebilen radyo dalgalar›na duyarl› radyoteleskoplar ve k›z›l ötesi
teleskoplar yard›m›yla sarmal kollar›n biçimi ve y›ld›zlar›n yerleri tespit edilebilmifltir.
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Baz› geceler gökyüzünde, kayan ve birdenbire görünüp kaybolan ›fl›kl› cisimler
görürüz. Bu olay halk aras›nda "y›ld›z kaymas›" olarak bilinir. Y›ld›z kaymas›n›n
y›ld›zlarla ilgisi olsayd›, tüm y›ld›zlar›n sürekli kaymas› gerekmez miydi? Y›ld›z 
kaymas› s›ras›nda gözlemlediğimiz gök cisimleri y›ld›z  m›, gezegen mi, yoksa baflka
bir gök cismi  midir? 

Günlük hayat›m›zda kimi zaman kulland›ğ›m›z bu ifade, y›ld›z sözcüğünün yanl›fl
kullan›m›ndan baflka bir fley değildir. Gerçekte y›ld›zlarda kayma diye bir olay söz
konusu olmay›p bu olay baz› gök cisimlerinin uzaydaki yolculuklar› s›ras›nda
Dünya’n›n çekim kuvveti etkisinde kalarak atmosfere girmesiyle atmosferdeki gaz
molekülleriyle sürtünerek ›s›n›p akkor hâle gelmesidir. Sürtünme etkisi ile ›s›nan gök
cisimleri gökyüzünde ince parlak bir iz b›rak›rlar. Uzaydan gelen kat› bir cismin yer
atmosferine girmesiyle gerçekleflen ›fl›kl› olaya meteor ad› verilir. Bu gök cisimlerinden
baz›lar› asteroit ya da kuyruklu y›ld›zlardan kopan parçalard›r. Bu parçalardan çoğu
atmosferi terk ederken bir k›sm› yeryüzüne kadar ulafl›r. Yeryüzüne kadar ulaflan bu gök
cisimlerine meteoroit ya da gök tafl› denir. 

b

b
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Meteoritlerin büyüklüğü toz parçac›ğ›ndan 20 - 30 m çap›nda kütlelere kadar
değiflir. Yeryüzüne düflen bu gök cisimleri, düfltükleri yerlerde meteor çukuru açar.

Bilim insanlar›nca yeryüzünün çeflitli alanlar›ndan sürekli meteorit toplanmaktad›r.
Bu gök tafllar›n›n yap›sal özellikleri incelenmekte ve Evren'le ilgili bilinmeyenlere
yan›t aranmaktad›r. Baflta büyük sürüngenler olmak üzere pek çok canl›n›n yaflam›n›
Dünya'm›za 45 milyon y›l önce çarpan bir gök cisminin sona erdirdiği düflünülmektedir.
Bu olay yaflam sürecini uzun y›llar durdurmufltur. Büyük bir meteorun Dünya'ya
çarpt›ğ› anda nelerin olabileceğini düflününüz ve arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

Gök cisimleri ile ilgili olarak yanl›fl kullan›lan bir diğer ifade ise kuyruklu y›ld›z
adland›rmas›d›r. Kuyruklu y›ld›zlar da isimlerinin aksine gerçekte y›ld›z değildir.
Bunlar›n kütlesi bir gezegen ya da uyduya oranla oldukça küçüktür. Bilinen kuyruklu
y›ld›zlardan elips biçiminde yörüngeye sahip olanlar, Günefl Sistemi'nin sürekli üyesidir ve
düzenli aral›klarla görüldüğü belirlenmifltir.

1969 yılında Meksika'ya düşen, karbon bakımından zengin bir yapıya sahip olan
Ailende meteoriti 2 ton ağırlığındadır. Bu meteoritin incelenmesiyle Güneş'in oluşum
evresiyle ilgili düşüncelere ışık tutacak bulgulara ulaşılmıştır

‡
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Günefl Sistemi'nin d›fl›ndan gelen ya da Günefl Sistemi'ndeki bir kuyruklu y›ld›z›
düflünün. Bu gök cismi yeryüzünden gözlenebileceği yak›nl›ğa geldiğinde etraf› sisle
çevrilmifl bir y›ld›za benzemesine rağmen gerçekte y›ld›z değildir. Çak›l, toz ve buzdan
oluflan birkaç kilometrelik bir kümedir.

Kuyruklu y›ld›zlar buz, donmufl haldeki gazlar ve tozla kar›flm›fl halde bulunan
kat› kayaç malzemelerinden olufltuğundan bir baflka ismi de kirli kartopudur. Günefl'in
etraf›nda eliptik yörüngelerde dolanan Kuyruklu y›ld›zlar, Günefl'e yaklaflt›ğ›nda 
içindeki buz bir miktar erir. Buzun erimesiyle serbest kalan gaz, su buhar› ve ince tozlar
günefl rüzgar›yla itilerek kuyruklu y›ld›z›n kuyruk k›sm›n› oluflturur. Bu s›rada bafl
k›sm›n›n çap› büyür ve çekirdeğinin çevresinden bafllay›p geriye doğru incelerek 
uzayan, çekirdeği çevreleyen gaz ile toz kuyruğu oluflur.

Kuyruklu y›ld›zlar›n en çok bilinenlerinden biri Halley kuyruklu y›ld›z›d›r. En son
1986 y›l›nda Dünya'n›n yak›n›ndan geçen Halley kuyruklu y›ld›z› yaklafl›k 76 y›lda bir
Dünya'ya yak›n olarak geçmektedir. Dünya'dan en son izlenebilen kuyruklu y›ld›z
yukar›da görülen 2002 y›l›nda gözlenen Ikaye Zhang (‹kaye Zeng) kuyruklu y›ld›z›d›r. 

Gökyüzünde ç›plak gözle görebildiğimiz bir diğer gök cismi de gezegenlerdir.
Gezegenler y›ld›zlardan farkl›d›r. Y›ld›zlar kendi ›fl›klar›n› üretirken, gezegenler
y›ld›zlardan ald›klar› ›fl›ğ› yans›t›r. Gezegenler Dünya'ya daha yak›nd›r bu yüzden
›fl›klar› titreflmez. Gezegenler Günefl etraf›ndaki hareketlerinden dolay› birbirlerine ve
y›ld›zlara göre yer değifltirirler, y›ld›zlar ise birbirlerine göre yer değifltirmez.
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Y›ld›zlar bize çok uzak olduklar›ndan nokta fleklinde görünür, gezegenler ise
Dünya'ya yak›n olduğundan yuvarlak bir disk fleklinde görülür. Gezegenler y›ld›zlardan
daha soğuk ve daha küçüktür.  

8.2 GÜNEŞ SİSTEMİ
Siz nas›l ki arkadafllar›n›zla birlikte s›n›f›n›zda bir topluluk oluflturuyorsan›z,

Günefl de çevresinde dolanan gök cisimleriyle bir yap› oluflturur. Günefl, Günefl'in
çevresindeki yörüngelerde dolanan gezegenler, gezegenlerin uydular›, kuyruklu
y›ld›zlar, asteroitler k›sacas› Günefl ve çekim alan›nda bulunan gök cisimlerinden
oluflan topluluğa günefl sistemi denir. 

Uzunca bir süre günefl sisteminin 9 gezegenden olufltuğu kabul edilmifltir. Ancak
14-25 Ağustos 2006 tarihinde Prag'da yap›lan Uluslararas› Astronomi Birliği
toplant›s›nda değiflen gezegen tan›mlamas› sonucu Plüton’un cüce gezegen statüsüne
indirgenmesiyle  sistemi oluflturan gezegen say›s› 8’e inmifltir.

Bu toplant› karar›na göre  günefl sisteminde Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter,
Satürn, Uranüs, Neptün gezegenleri, Ceres, Plüton ve Eris gibi cüce gezegenler ile
küçük gezegen olarak bilinen gök cisimleri, kuyruklu y›ld›zlar, meteoritler ve diğer
küçük gök cisimleri bulunmaktad›r.

Aflağ›daki etkinliği gerçeklefltirerek Günefl Sistemi'ni daha yak›ndan tan›maya
çal›fl›n›z.

Günefl Sistemi

Araç ve Gereçler
- karton
- 6 m ip
- renkli tebeflir
- pergel
- makas
- cetvel (1m) ya da şerit metre

Yap›l›fl›
1. Pergel yard›m›yla karton üzerine farkl› büyüklüklerde 9 daire çiziniz. Bunlar› 

makasla keserek ç›kar›n›z. Günefl için kullanacağ›n›z dairenin en büyüğü 
olmas›na özen gösteriniz. Diğer daireleri, Günefl Sistemi'ndeki gezegenlerin 
boyutlar›yla orant›l› olacak flekilde kesiniz

2. Kesmifl olduğunuz parçalar›n ön yüzlerine s›ras›yla Günefl, Merkür, Venüs, 
Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün adlar›n› yaz›n›z.

3. Etkinliğin bundan sonras›n› yaklafl›k 7 m yar›çaplı bir alanda, genifl bir salon ya da
bahçede yapmal›s›n›z. Kullanacağ›n›z alan›n orta k›sm›na, günefl kartonunu 
b›rakacağ›n›z bir daire çiziniz. Bu dairenin kenar›ndan bir arkadafl›n›z ipin ucundan
tutsun, bir arkadafl›n›z da ipin diğer ucunu açarak yaklafl›k 6 m uzaklafls›n. 
Cetvel ve tebeflir kullanarak aflağ›da verilen ölçüleri ip doğrultusunda iflaretleyiniz.
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Günefl yuvarlağ›n›n kenar›ndan 5,8 cm uzağa Merkür'ün, 10,8 cm uzağa Venüs'ün, 
15 cm uzağa Dünya'n›n, 22,8 cm uzağa Mars'›n yerini iflaretleyiniz. Böylece 
Günefl Sistemi'nin iç gezegenler ad› verilen grubunu oluflturmufl oldunuz. D›fl 
gezegenler grubunu oluflturabilmek için yine günefl dairesinin kenar›ndan 
ölçmeyi sürdürünüz. 77,8 cm uzağa Jüpiter'in, 142,9 cm uzağa Satürn'ün, 
287,5 cm uzağa Uranüs'ün, 450,4 cm uzağa ise Neptün'ün yerini iflaretleyiniz.

4. ‹pin bafllang›ç noktas›n› sabit tutup tebeflir ve ipi pergel gibi kullanarak her 
çizdiğiniz gezegen uzakl›ğ›n›n ölçüsünde çemberler çiziniz. Çemberleri, iç ve d›fl 
gezegenlerin kolayl›kla alg›lanabilmesi için iki ayr› renk tebeflirle çizmeye özen 
gösteriniz. Çizdiğiniz her çemberi, bir gezegenin günefl etraf›nda dolan›rken 
oluflturduğu elips fleklindeki yörüngesi yerine kullanacaks›n›z.

5. Haz›rlad›ğ›n›z kartonlar› Günefl'ten bafllayarak s›ras›yla yörüngeleri üzerine 
b›rak›p çizimin d›fl›na ç›karak oluflturduğunuz modeli gözleyiniz.

6. Dört arkadafl›n›zla birlikte modeldeki d›fl gezegenleri gösteren kartonlar› elinize 
alarak onunla birlikte yörünge çizgisinden sapmadan Günefl etraf›nda dolanmaya 
bafllay›n›z. Ayn› zamanda yavafl bir flekilde kendi çevrenizde de dönünüz.

Bu gezegenlerden  Günefl’e yak›n olanlar›n hareketi daha h›zl›, uzak olanlar›n ise
daha yavaflt›r. 

Bu etkinlik için basit bir model oluşturmak yerine neden geniş bir alan seçtiniz?*

Modeliniz; Güneş Sistemi'ne hangi yönleriyle benziyor, hangi yönleriyle farklı?*
Güneş Sistemi’nin ana enerji kaynağı olan Güneş, neden tüm gezegenlerde benzer 

ortamların oluşmasını sağlayamıyor? *
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Günefl sisteminde bulunan asteroit kuflağ› Mars ile Jüpiter'in yörüngeleri
aras›ndad›r ve günefl sistemindeki diğer gök cisimleri gibi Günefl etraf›nda eliptik
yörüngelerde dolanan asteroitlerden oluflmufltur. 

Günefl ile asteroit kuflağ› aras›nda kalan gezegenler (Merkür, Venüs, Dünya, Mars)
iç gezegen, geriye kalan (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün) gezegenler de d›fl gezegen
olarak adland›r›lm›flt›r.

Buna göre günefl sisteminde bulunan bu sekiz gezegen aflağ›daki gibi s›ralanabilir:

1. Merkür, 
2. Venüs, 
3. Dünya, 
4. Mars, 

5. Jüpiter, 
6. Satürn, 
7. Uranüs,
8. Neptün

Gezegenlerin etraf›nda dönen gök cisimlerine uydu ad› verilir. Dünya'n›n
çevresinde dönen Ay gezegenimizin tek doğal uydusudur. Günefl sisteminde yer alan
gezegenlerin yüzey s›cakl›klar› Venüs d›fl›nda, Günefl'ten uzaklaflt›kça azalmakta ve bu
gezegenler Günefl’in etraf›ndaki yörüngelerinde saat ibresinin dönme yönüne z›t yönde
dönmektedirler.

Günefl, bu sistemin ana enerji kaynağ› olup gök cisimleri onun etraf›nda oluflturduklar›
elips biçimli yörüngelerinde, farkl› dönüfl h›zlar› ile hareket eder. Gezegenler bu hareketi

İç gezegenler

Dış gezegenler
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s›ras›nda  bir yandan da kendi eksenleri etraf›nda dönerler. Gezegenlerin kendi eksenleri
etraf›nda yapt›klar› bu dönme hareketinin yönü hepsinde ayn› değildir.

Günefl sisteminde bulunan Venüs, Uranüs d›fl›ndaki gezegenler kendi eksenleri
etraf›nda da saat ibresinin dönme yönüne z›t yönde dönerlerken, Venüs kendi ekseni
etraf›nda saat yönünde döner. Uranüs ise kendi eksenleri etraf›nda, eksenleri yörünge
düzlemlerine paralele yak›n olacak flekilde yan yatm›fl olarak döner.

Günefl sistemindeki gezegenlerin baz› özellikleri tabloda verilmifltir. Bir gezegenin
Günefl çevresinde bir defa dönmesi ile o gezegenin bir y›l›, gezegenin kendi çevresinde
bir defa dönmesi ile de o gezegenin bir günü tamamlam›fl olur. 

Tablo incelendiğinde Dünya'n›n bir y›l›n›n yaklafl›k olarak Merkür'ün dört y›l›na
karfl›l›k geldiğini görürüz.

Günefl Sisteminin Gezegenleri ve Uydular›
Günefl Sistemi'nde yer alan gezegenler ve onlar›n çevresinde hareket eden uydular,

yaflad›ğ›m›z gezegene en yak›n olan gök cisimleridir. ‹nsanlar Dünya'ya komflu olan bu
gök cisimlerinin özelliklerini hep merak etmifllerdir.

Dünya d›fl›ndaki gök cisimlerinde yaflam var m›d›r? Bu sorunun yan›t›na ulaflabilmenin
en sağl›kl› yolu, diğer gök cisimlerini daha yak›ndan tan›makt›r. Yaflad›ğ›n›z doğal ortam
koflullar›n› an›msay›n›z. 

Günefl Sîstemi'nde "Günefl Sistemi" etkinliğinde öğrendiklerinizden baflka neler
bulunmaktad›r? Araflt›r›n›z.*

Gezegen
Güneşe ortalama
uzaklığı (milyon

km.)

Güneş etrafında
dönüş süresi

kendi ekseni
etrafında dönüş

süresi
Uydu sayısı

Merkür 57,9 88,00 gün 58,5 gün 0

Venüs 180,2 125,00 gün 243,0 gün 0

Dünya 149,6 365,25 gün 24,0 saat 1

Mars 227,9 687,00 gün 24,7 saat 2

Jüpiter 778,3 11,90 yıl 9,8 saat 16

Satürn 1427,0 29,50 yıl 10,6 saat 17

Uranüs 4499,0 165,00 yıl 17,2 saat 5

Neptün 5908,0 248,50 yıl 16,0 saat 2
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Aflağ›da Günefl Sistemi'ndeki gezegenler hakk›nda flekil ve aç›klamalar bulacaks›n›z.

1) Merkür
Günefl sisteminde Günefl'e en yak›n gezegen olduğundan gözlenmesi oldukça zordur.

Ancak yörüngesinde Günefl'e en uzak olduğu noktadayken gözlenebilmektedir. Günefl
sisteminin en küçük ikinci gezegeni olan Merkür, kendi ekseni etraf›nda çok yavafl
döner. Hem atmosferinin olmamas› hem de kendi ekseni etraf›nda çok yavafl dönmesi
gece ve gündüz s›cakl›k fark›n›n çok fazla olmas›na neden olmaktad›r. Merkür'ün
uydusu yoktur. Merkür haberci (Romal›lar›n ticaret tanr›s›) anlam›na gelir.

2) Venüs
Günefl'e en yak›n gezegen olmamas›na rağmen günefl sisteminin en s›cak gezegenidir.

Venüs kendi ekseni etraf›nda o kadar yavafl döner ki bir günü, bir y›l›ndan daha uzundur.
Venüs, Günefl sistemi  içindeki alt›nc› büyük gezegen olup büyüklüğü Dünya'ya çok
yak›nd›r. Dünya'n›n ikizi olarak adland›r›lmas›n›n nedeni budur. Gökyüzünde çok güzel
görünmesinden dolay› Venüs'e aflk tanr›s› ismi verilmifltir. Ayr›ca Venüs gökyüzünde bir
y›ld›z gibi parlad›ğ›ndan çoban y›ld›z›, sabah y›ld›z›, akflam y›ld›z› gibi isimleri de vard›r.

Venüs'ün uydusu yoktur.Venüs gezegeninin yüzey haritas›, 1990-1994 y›llar›
aras›nda Magellan (Macellan) uzay arac› taraf›ndan ç›kar›lm›flt›r. Yap›lan gözlemler
sonucunda gezegenin yüzeyinde büyük kraterler ve oldukça yüksek kabart›lar bulunduğu
anlafl›lm›flt›r. Bu gezegen aral›kl› olarak dünyadan ç›plak gözle gözlenebilmektedir.
Yap›lan hesaplamalara göre 2004 ve 2012 y›llar› aras›nda yeniden görülebileceği bilim
insanlar›nca söylenmektedir.
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3) Dünya

Canl›l›ğ›n oluflmas›; atmosferinin olmas› ve atmosferinde canl›lar için gerekli
gazlar›n bulunmas›, suya sahip olmas›, gece gündüz aras›ndaki s›cakl›k fark›n›n az
olmas› ve ortalama s›cakl›ğ›n›n ne çok düflük ne de çok yüksek olmamas› nedenleriyle
aç›klanabilir. Dünya yüzeyinin üçte ikisi sularla kapl›d›r. Yüzeyinde dağlar, denizler,
vadiler ve birçok yeryüzü flekli vard›r.

Dünya'n›n flekli kutuplar›ndan bas›k bir küre gibidir. Dünya kendi ekseni
etraf›ndaki hareketi s›ras›nda Günefl'ten gelen ›fl›k Dünya'n›n Günefl'e dönük olan
k›sm›n› ayd›nlat›rken, diğer taraf karanl›kta kal›r. Yani gece ve gündüzün oluflmas›
Dünya'n›n kendi ekseni etraf›nda dönüflü sonucu oluflur. 

Mevsimlerin oluflmas› ve gece gündüz sürelerinin ayn› olmay›fl›n›n nedeni ise
Dünya'n›n Günefl etraf›nda dolan›rken dönme ekseninin yörünge düzlemine dik 
olmamas›d›r. Bunun sonucunda Dünya'n›n üst yar›s› Günefl'e doğru eğikken alt yar›s›
uzakta, alt yar›s› Günefl'e yak›nken de üst yar›s› uzakta kalmaktad›r. Kuzey
Yar›mküre'de Günefl'e daha yak›nken yaflanan ilkbahar ve yaz mevsimleri s›ras›nda
Güney Yar›mküre'de sonbahar ve k›fl yaflan›r.

Dünya'n›n tek doğal uydusu Ay  ortalama 384 400 km uzakl›ğ›yla Dünya'ya en
yak›n gök cismidir. Dünya'n›n çap› Ay'›n çap›n›n 4, kütlesinin ise yaklafl›k 81 kat›
kadard›r. Böylece Ay'›n çekim kuvveti de Dünya'n›n çekim kuvvetinin 1/6’s› kadar
olmaktad›r. Dolay›s›yla Ay'›n Dünya'n›n etraf›ndaki dönüflü s›ras›nda Dünya'n›n Ay'a
bakan yüzündeki çekim etkisi o s›rada arkada kalan yüzüne göre daha fazlad›r. Bu
çekim karalar üzerinde fark edilebilir fakat fazla etkili olamaz. Okyanuslar ve denizler
Ay'a doğru bir miktar yükselir. Sonuçta günde iki kez oluflan gelgit hareketleri meydana gelir.

Günefl sisteminde yaflam olduğu bilinen tek gezegen Dünya'd›r. Gezegenimizin
Günefl Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden böylesine farkl› olmas›n› sağlayan nedenler ne
olabilir?

*
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Ay kendi ekseni etraf›nda ve Dünya'n›n etraf›nda dönerken, Dünya ile birlikte
Günefl'in etraf›nda da döner. Gezegenimizin etraf›nda elips biçimli yörünge oluflturarak
dolanmakta olan Ay'›n kendi ekseni etraf›ndaki dönüfl süresi, Dünya'n›n etraf›ndaki
dönüfl süresine eflit olduğundan yeryüzünden Ay'›n her zaman ayn› yüzü gözlenir.
Kuzey Kutbu'ndan bak›ld›ğ›nda, Dünya'n›n ve Ay'›n kendi eksenleri etraf›ndaki dönüflleri
saatin ters yönündedir. 

Ay yüzeyinden elde edilen kayaçlar›n incelenmesiyle birçok yeni ve kesin bilgi
edinilmifltir. Ay'›n Dünya'dan görünen yüzü ile görünmeyen yüzünün kabuk kal›nl›klar›
farkl›d›r. Tozla kapl› olan Ay'›n yüzeyinde 30 bin kadar krater bulunmaktad›r.

Yeryüzünden ya da uzay›n bir noktas›ndan Ay'›n nas›l göründüğünü aflağ›daki
flemada inceleyiniz. fiemadaki elips yörüngenin d›fl›nda olan görünüfller, Ay'›n
yeryüzünden bak›ld›ğ›ndaki görünüflleridir.

Ay ve Dünya

Araç ve Gereçler
- iplik
- model küre
- ›fl›k kaynağ›
- plastik top
- bağlant› parças›

Yap›l›fl›
1. Model küreyi masan›n kenar›na koyunuz 
2. Günefl'in yerine kullanacağ›n›z ›fl›k kaynağ›n› bağlant› ayağ› üzerine model küre 

seviyesinde masan›n diğer kenar›na monte ediniz 

Etkinliği karart›lm›fl bir odada yapmal›s›n›z. Etkinliğinizde; Günefl'in yerine ›fl›k 
kaynağ›n›, Dünya'n›n yerine model küreyi, Ay yerine de model küreden daha küçük bir top
kullanacaks›n›z.

‡
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3. Plastik topu ipliğin bir ucuna bağlay›n›z. ‹pliğin diğer ucundan tuttuğunuz zaman 
plâstik top havada as›l› flekilde durabilmelidir.

4. Ifl›k kaynağ›n› açarak model küreyi ayd›nlatmas›n› sağlay›n›z.
5. Plastik topu, bağlad›ğ›n›z ipliği ucundan tutarak iki düzeneğin aras›na sark›t›n›z.

4) Mars
K›rm›z› gezegen ad›yla da bilinir. Günefl sisteminin üçüncü küçük gezegenidir.

Yüzey flekillerini teleskopla Dünya'dan görmek mümkündür. Mars ile ilgili ayr›nt›l› 
bilgiler 1976 y›l›nda Viking 12 ve Temmuz 1997 y›l›nda Pathfinder (Petfaynd›r) uzay
arac›ndan elde edilmifltir.

Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olarak bilinen Mars, ad›n› eski Roma savafl
tanr›s›ndan alm›flt›r.. Pobos ve Deimos ad›nda iki uydusu bulunan Mars’›n rengi
k›z›lk›rm›z› aras›ndad›r. Mars'ta yeryüzü flekilleri dağl›k ve engebelidir. Günefl sisteminin
en büyük dağ› olan Olympus (Olimpus) Dağ› Mars'tad›r. Yüksekliği 25 km ve taban
çap› 600 km civar›nda olan Olympus Dağ›'n›n taban› Türkiye'nin yar›s›na yak›n bir alan
kadard›r.

Dünya'n›n olduğu gibi Mars'›n da dönme ekseni eğiktir. Bu yüzden Dünya'da
yafland›ğ› gibi dört mevsim söz konusudur. Mars yüzeyinde s›v› halde su yoktur.
Yüzeyinde bulunan akarsu yataklar›na benzeyen kanallar geçmiflte akarsular›n 
olabileceği düflüncesini uyand›rmaktad›r. Kutup bölgelerinde belirgin olmak üzere donmufl
karbondioksitten oluflan buzul örtüleri bulunmaktad›r. Mars'›n yüzeyinde esen rüzgarlar
k›fl›n fliddetli toz f›rt›nalar›na sebep olur.

Ifl›k kaynağ›n›n önünde model küre geldiğinde topu görmekte zorlan›yor musunuz?
Neden?*

Ifl›k kaynağ›n›n önüne top geldiğinde topu net olarak alg›layabildiniz mi?Aç›klay›n›z.*
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5) Jüpiter
Günefl sistemindeki gezegenler içinde en büyük olan›d›r. Jüpiter, eski Romal›lar›n

bafl tanr›s›n›n ad›d›r. Mitolojik anlamda en büyük tanr› demektir. Gezegenin güney
yar›s›nda Dünya'n›n alan›ndan daha büyük bir k›rm›z› leke bölgesi vard›r. Gezegenin
d›fl yüzeyindeki sar› ve k›rm›z›n›n egemen olduğu bulutlar, dönme yönünde desenler ve
kuflaklar oluflturur. Geceleri aç›k bir havada teleskopla kolayl›kla gözlemlenebilir.
Jüpiter'in etraf›nda toz ve tafl parçalar›ndan oluflmufl bir halka bulunmaktad›r. 16 tane
uydusu vard›r. Ganimed adl› uydusu günefl sisteminin en büyük uydusudur. ‹sim 
verilen diğer uydular› Bo (Ay), Avrupa ve Kallisto'dur.

6) Satürn
Günefl sisteminin ikinci en büyük gezegenidir. Eski Roma mitolojisinde göre

bereket tanr›s›n›n ad›d›r. Bir görüfle göre 1610 y›l›nda Galileo taraf›ndan keflfedilmifltir.
Etraf›ndaki dev halkalarla tan›n›r. Bu halkalar gezegenin atmosferindeki amonyağ›n
donarak plaka biçiminde buz kristallerine dönüflmesi ile oluflmufltur. Teleskopla yap›lan
incelemelerde bu halkalar›n bütün olmad›ğ›, bunlar›n binlerce küçük gök cisminden, toz,
mineral ve buz parçalar›ndan olufltuğu anlafl›lm›flt›r. 17 tane uydusu vard›r. En büyük
uydusunun ad› Titan'd›r. ‹sim verilmifl diğer uydular› Japet (Ceyp›t), Rea (Re) ve Tetis'dir.
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7)  Uranüs
D›fl gezegenlerden Jüpiter ve Satürn Dünya'ya göre çok büyük olduklar›ndan dev

gezegenler olarak da bilinirler. Satürn gezegeninden sonra gelen gezegenlere ise uzak
gezegenler denir. Uranüs az tan›nan uzak gezegenlerden biridir. Uranüs t›pk› Jüpiter ve
Satürn gibi kendi ekseni etraf›nda çok h›zl› döner. 

Uranüs Günefl etraf›ndaki yörüngesinde t›pk› yuvarlanan bir varil gibi yan yatm›fl
olarak döner. Bu dönüfl flekline milyonlarca y›l önce gezegene çarpan dev bir meteorun
neden olduğu tahmini yap›lmaktad›r. Uranüs'ün yüzeyi buzlarla kapl›d›r, atmosferi
zehirli gazlardan oluflmufltur. Renginin yeflilimsi mavi olmas›n›n atmosferinin üst 
kesimlerinde bulunan donmufl metan gaz› ile bir bağlant›s› olabilir. Çünkü metan,
k›rm›z› ›fl›ğ› soğurur, diğer renkteki ›fl›klar› yans›t›r. Uranüs gezegeninin bu özelliğinin
Günefl'e olan uzakl›ğ›yla bir ilgisi olabilir mi?

Uranüs'ün çevresindeki halkalar›n aras›nda toz fleritlerinin yer ald›ğ› kaya
parçalar›ndan oluflan 11 halkas›  ve 5 uydusu bulunmaktad›r. 1986 y›l›nda, Voyager
(Voyec›r) uzay arac›n›n yolculuğuyla yeni uydular› belirlenmifltir.Bu uydular gezegene
yak›nl›k s›ras›na göre Miranda, Ariel, Umbrel, Titania ve Oberan fleklinde s›ralan›r.
Uranüs ile ilgili ilk fotoğraf 1986 y›l›nda Voyager (Voyec›r) uzay arac› ile elde edilmifltir.

8)  Neptün
Mavimsi gri renkteki Neptün, Uranüs'e çok benzemektedir. Atmosferi Uranüs'te

olduğu gibi metan, hidrojen ve helyumdan oluflur. Jüpiter gibi belirgin bir lekeye sahip-
tir. Buna “Büyük Karanl›k Leke” denilmiştir. Bugüne kadar, yeryüzünden fotoğraf›
çekilemeyen tek gezegendir. 1989 y›l›nda Voyager 2 uzay arac› gezegene 147 milyon
km yaklaflarak fotoğraf›n› çekmifltir. En büyüğü Triton olmak üzere sekiz uydusu
bulunuyor. Günefl Sistemi’nin sekizinci gezegeni olmas›na karfl›n yörüngesi onu zaman
zaman Plüton’dan da uzağa götürür.
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Ay, Dünya, Günefl, y›ld›zlar, gezegenler ve bulutsuların gök adas› ad› verilen dev 
sistemlerin birer üyesi olduğunu görmüfltük. Astronomlar uzay›n derinliklerinde 
birbirinden çok uzakta, farkl› boyut ve biçimlerde milyonlarca gök ada gözlem-
lemifllerdir. Dünya'm›z›n içinde bulunduğu gök adan›n ismi nedir? Gök adalar neye
benzer? Günefl sistemimiz, bulunduğu gök adan›n neresinde yer al›r? Gelin, hep birlik-
te bu sorular›n cevaplar›n› arayal›m.

Gök Adamız

Araç ve Gereçler
- alüminyum folyo (veya renkli elifli kâğ›tlar›)
- siyah karton
- defter
- kalem
- makas
- çeflitli kaynaklar (dergi, kitap, ‹nternet vb.)

Yap›l›fl›

1. Alüminyum folyodan (veya renkli elifli kâğ›tlar›ndan) küçük parçalar keserek 
misket büyüklüğünde düzinelerce küçük toplar olufltural›m. 

2. Oluflturduğumuz bu küçük topları siyah bir kartonun üzerine koyal›m.
3. Plastik topu ipliğin bir ucuna bağlay›n›z. ‹pliğin diğer ucundan tuttuğunuz zaman 

plâstik top havada as›l› flekilde durabilmelidir.
4. Küçük toplar› kartonun merkezinde bir y›ğ›n hâline getirelim. Diğer küçük toplar› da

bu y›ğ›n›n etraf›na sarmal kollar biçiminde yerlefltirelim.
5. Gördüklerimizi defterimize çizelim. 
6. Ard›ndan farkl› kaynaklardan günefl sistemimizin de içinde yer ald›ğ› gök adan›n

özelliklerini araflt›ral›m ve gök adam›z›n resmini bulal›m. 
7. Günefl sistemimizin de içinde bulunduğu gök ada d›fl›nda baflka gök adalar›n da 

olup olmad›ğ›n› araflt›ral›m. Bu konuda bilgi toplayal›m. 
8. Araflt›rmam›z sonucunda ulaflt›ğ›m›z gök ada resimlerinde gördüklerimizi defterimize

çizelim. 
9. Her iki çizimimizi karfl›laflt›ral›m.

Günefl Sistemi'nde yer alan gezegenlerin uydular›n› farkl› kaynaklardan yararlanarak
araflt›r›n›z. fiemalar›n› çiziniz*

Gezegenimizin içinde bulunduğu gök adam›z›n ismi nedir?*
Günefl sistemi, yapt›ğ›n›z gök ada resminin neresinde yer almaktad›r?*
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Dünya'm›z›n içinde bulunduğu gök ada, Samanyolu gök adas› (galaksisi) olarak
bilinmektedir. Bu gök ada sarmal flekildedir. Merkezinden d›fla doğru aç›lan sarmal 
kollar vard›r. Günefl sistemimiz bu kollardan "Avc› kolu"nda bulunur. Dünya'm›z›n da
içinde yer ald›ğ› bu gök ada, en büyük gök adalardan biridir. Gök adalar›n hareketi
yavaflt›r. Bizim gök adam›z kendi çevresindeki bir dönüflünü 230 milyon y›lda tamamlar.
Samanyolu gök adas›n› Kuzey Yar›m Küre'den gözlemek için en uygun aylar, temmuz,
ağustos ve eylül'dür.

Gök adalar›n da içinde yer ald›ğ›, gök cisimlerinin tümü aralar›ndaki boflluklarla
birlikte evreni temsil etmektedir. Dünya d›fl›ndaki evren parças› da uzay olarak
adland›r›l›r. Dünyam›z uzayda Samanyolu gök adas›n›n içerisinde yer alan Günefl 
sisteminde Günefl'e en yak›n üçüncü gezegenidir. Siz de diğer gezegenlerin uzaydaki
yerini belirtebilir misiniz?

Gök adalar sarmal, eliptik ya da düzensiz flekillerde olabilirler. Samanyolu gök
adas› gibi sarmal flekildeki bir baflka gök ada da Andromeda'd›r. Andromeda Dünya'dan
bak›ld›ğ›nda teleskop kullanmadan gözleyebildiğimiz gök adalardan biridir. Bir baflka
gök ada ise Sombrero gök adas›d›r. Bu gök ada fotoğrafta görüldüğü gibi flapkaya ben-
zemektedir. Siz de gök adalara örnekler vererek verdiğiniz örneğin özelliklerini
Samanyolu ve Andromeda gök adas›n›n özellikleriyle karfl›laflt›rabilir misiniz?

Yapt›ğ›m›z gök ada modeli, araflt›rmam›z s›ras›nda bulduğumuz gök adalardan
hangisine benzemektedir?Aç›klay›n›z.*
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7.3 UZAY ARAŞTIRMALARI
‹nsanlar çok eski zamanlardan beri gökyüzünü ve orada gördüklerini daima merak

etmifller, Günefl ve Ay tutulmalar›, Ay'›n farkl› evrelerde değiflik biçimlerde görülmesi,
kuyruklu y›ld›z geçiflleri, y›ld›z kaymalar› gibi olaylar insanlar›n astronomiye olan
ilgisini giderek art›rm›flt›r. Önceleri bu tür olaylar› aç›klamakta zorlanan insanoğlu son-
ralar› gök cisimlerini gözlemeye ve gördükleri cisimlerin resimlerini mağara duvar-
lar›na çizmeye bafllam›flt›r. Bu anlamda belki de ilk gök bilimcilerin bu resimleri çizen
mağara adamlar› olduğu düflünülebilir. Bunun ard›ndan eski medeniyetlerde yaflayan
insanlar örneğin Çinliler, gökyüzünü inceleyerek gördüklerini tafllara ve parflömenlerin
üzerlerine ifllemifllerdir. Böylece, ilk y›ld›z haritalar›n› oluflturmufllard›r.

Eski dönemlerden kalma papirüslerden öğrendiklerimize göre, milattan önce 
ikinci bin y›l›n ortalar›nda, M›s›r’da mevsim değifliklikleri kaydedilmifl ve bu değiflim-
ler sabit y›ld›zlar›n helyak doğufllar› (bir gökcisminin Günefl’ten az önce doğmas›) ile
iliflkilendirilmiflti. Yine, gezegenlerin doğuya doğru yapt›klar› ileri hareketleri, geri
hareketleri ve durufl noktalar› da bilinmekteydi. Antik M›s›r Medeniyeti'nde M.Ö. 1400’lü
y›llarda yap›lan bir çok tap›nak ve piramidin üzerine çizilen resimler Merkür, Venüs,
Jüpiter ve Satürn'ün resimlerine benzemektedir. Eski M›s›rl›lar›n festival ve bayram
günlerini belirlemede Günefl, Ay ve y›ld›zlar› kulland›klar› bilinmektedir.

Mezopotamya’da Babil astronomisinde ise tutulma gözlemleri çok önemli bir yere
sahipti. Babil astronomlar›nca gezegenlerin konumlar› da sistematik bir flekilde
gözlemlenmifl ve yaklafl›k olarak ikinci bin y›l›n bafllar›nda kaydedilmeye bafllanm›flt›r.
Yaklafl›k M.Ö. 600 y›llar›nda Babil astronomlar›, tutulmalar›, karfl›laflma konumlar›n›
yeteri derecede kesin bir flekilde bilebilmek için gezegen hareketlerini tan›mlayan
oldukça yüksek düzeyde matematiksel yöntemler gelifltirmifllerdi. Fakat bu yöntemler
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Yunanl›lar›nki gibi, hareketli geometrik ve kinematik modeller içermemekteydi. Babil
astronomisi, hemen hemen tamam›yla olgusald›.

İlk medeniyetler yıldızların konumlarını yön bulmada, Güneş ve Ay’ın konum-
larını zaman belirlemede kullanmışlardır. Güneş ve Ay’ın hareketlerine göre takvim
yapmışlardır.

Dünya’da çeflitli medeniyetler ve milletlerde astronomi konusunda bu geliflmeler
olurken 15. yüzy›lda Türk hükümdarlar›n›n idaresi alt›nda bilim ve felsefe yeni bir
uyan›fl dönemine girmifl ve Semerkand ile çevresindeki Türk kentleri muhtelif ‹slâm
ülkelerinden gelen birçok öğrenci ve bilgin için bir bilim yuvas› haline gelmifltir. Özellikle
Uluğ Bey’in hükümdarl›ğ› s›ras›nda, Semerkand’da kurduğu medrese ve gözlemevi
bilim tarihi aç›s›ndan büyük önem tafl›r. 1421’de tamamlanan Semerkand Medresesi
uzun y›llar her çeflit bilimin, eğitim ve öğretimin merkezi olmufl ve zaman›n önemli
bilim adamlar› burada dersler vermifltir. Semerkand Gözlemevi, Semerkand
Medresesi’nin bir devam› niteliğindedir. Bu gözlemevi bir tepe üzerinde, 23 metre
çap›nda, 30 metre yüksekliğinde silindir biçiminde bir bina idi. Gözlemevi kullan›lan
gözlem araçlar› aç›s›ndan  o zamana kadar  görülmemifl bir bilim kurumu olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Burada kullan›lan en önemli araçlardan biri Günefl’in meridyen geçifllerinin
ölçüldüğü “meridyen kadran›”d›r. Eldeki bilgilere göre bu araç 50 metre yüksekliğindeydi
ve gözlemevinin bir parças›  gibi yap›lm›flt›. Kadran›n 60 derecelik  k›sm› toprak üzerinde
ve 30 derecelik k›sm› ise toprak alt›ndayd›. Bu kadran›n bir k›sm›, 1908 y›l›nda yap›lan
bir kaz›da ortaya ç›kar›lm›flt›r. Semerkand’da kurulan bu medrese ve gözlemevinde,
G›yaseddin Cemflid, Kad›zâdei Rûmî ve Ali Kuflçu gibi devrin önemli bilim adamlar›
çeflitli çal›flmalar yapm›fllard›r.Gözlemevinde yap›lm›fl olan gözlemler ve çal›flmalar
Uluğ Bey Zîci adl› eserde toplanm›flt›r. Bu zîc, 17. yüzy›la kadar yaz›lm›fl olan astronomi
kataloglar›n›n en mükemmelidir ve bu yüzy›la kadar konumsal astronominin temel
kitab› olarak kullan›lm›flt›r. Eserde gökyüzünün güney yar› küresinde bulunan 48 tak›m
y›ld›z ele al›nm›fl ve bu tak›m y›ld›zlar içinde bulunan 1028 y›ld›z›n yerleri belirlenmifltir.

‡
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‹lk teleskobu 1608 y›l›nda Hollandal› gözlükçü Hans Lippershey (Hans Liperfley)
icat etti. Bu teleskop cisimleri gerçek boyutundan ancak befl kat daha büyük göstere-
bildiğinden ilkel say›l›rd›. Gök biliminde kullan›labilecek ilk teleskop 1609 y›l›nda
Galileo taraf›ndan yap›ld›. Galileo teleskopla yapt›ğ› incelemeler ile Venüs'ün görünüflünün
değifltiğini ve gezegenlerin Dünya'n›n değil de Günefl'in etraf›nda döndüğünü ispatlam›flt›r.

Teknolojinin ilerlemesiyle çeflitli teleskoplar gelifltirilmifltir. Mercekli teleskoplar
›fl›ğ›n k›r›lmas› temeline dayal› olarak çal›flt›klar›ndan k›r›lmal› teleskop olarak da 
isimlendirilir. Bu teleskopta gezegen gibi uzak bir cisimden gelen ›fl›nlar objektif denen
büyük ve yak›nsak merceğin odağında toplan›r. Gözlemci, daha küçük olan ince kenarl›
göz merceğinden, objektifin oluflturduğu görüntüyü büyütülmüfl olarak görür.

Galileo gibi teleskoplar yard›m›yla gök cisimlerinin hareketlerini ve yap›s›n›
inceleyen bilim insanlar› gök bilimci olarak adland›r›lmaktad›r. Teleskobun bulunmas›
gök bilimcilerin çal›flmalar›n› nas›l etkilemifltir?  Peki, teleskop nas›l bir araçt›r? Çeflitleri
var m›d›r? Biz de aflağ›da yapacağ›m›z etkinlikle kendi teleskobumuzu yapmaya çal›flal›m.

Teleskop
K›saca bahsettiğimiz astronomideki bu geliflime rağmen uzay hakk›nda bugün bile

bilinemeyen bir çok fley vard›r. Ancak eskisiyle k›yasland›ğ›nda günümüzde uzayla ilgili çok
fazla bilgi edinilmifltir. Uzayla ilgili bilgilere ulaflmada en çok kullan›lan yollardan
birisi gözlem yapmakt›r. Teleskobun bulunmas›yla insanlar›n yeni bilgilere ulaflmas› da
h›zlanm›flt›r.
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Ay ve Dünya
Araç ve Gereçler

- oyun hamuru
- iki adet ince kenarl› mercek (farkl› büyütme özelliğine sahip)
- makas
- karton
- cetvel
- bant

Yap›l›fl›
1. Kartondan 12 ve 15 cm uzunluklar›nda iki parça keselim.
2. Kestiğimiz parçalardan silindirler elde edelim.
3. Her bir silindirin bir ucuna mercekleri yerlefltirelim. 
4. Mercekleri karton silindirlere oyun hamuruyla sabitleyelim.
5. Küçük silindirin yan yüzeyinden boyuna yar›m santimetre geniflliğinde aç›kl›k 

b›rak›p, bantla kapatal›m.
6. Küçük silindirin mercek bulunmayan ucunu, büyük silindirin merceksiz ucuna 

geçirelim. 
7. Küçük silindirin mercek k›sm›n› gözümüze yaklaflt›rarak teleskoptan bakal›m.   

Etraf›m›zdaki   nesneleri gözlemleyelim. 
8. Görüntüyü netlefltirinceye kadar, küçük silindiri büyük silindirin içinde hareket 

ettirelim.
9. Teleskobumuzla gece gökyüzünü gözlemleyelim ve gördüklerimizi defterimize 

kaydedelim.

Yans›mal› teleskop olarak da bilinen aynal› teleskoplarda cisimden gelen ›fl›nlar
çukur aynada topland›ktan sonra ikinci bir ayna taraf›ndan göz merceğine yans›t›l›r.
Yans›mal› teleskoplar›n avantaj› ›fl›nlar çukur ayna taraf›ndan topland›ğ› için mercek
boyutunun k›r›lmal› teleskoplardakinden küçük olmas›dır. Dünya'daki en büyük yans›mal›
teleskop Ruslara aittir. Kafkasya'daki Pastukhov Dağ›'nda bulunan bu teleskobun çap›
6 metredir. 

Yapt›ğ›m›z modelin haz›rlanma aflamalar›n› teknolojik tasar›m döngüsünün
basamaklar›na uyarlayal›m*

Cisimlerin teleskoptaki görüntüleriyle, cisimlerin gerçek görüntüsü aras›nda nas›l
bir fark vard›r?*
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Teleskoplar›n bulunduğu gözlem evlerinin flehir d›fl›ndaki tenha yerlerde bulunmas›
›fl›k kirliliğinden uzaklaflmak içindir. fiehir ›fl›klar›, bulutlar ve atmosfer kirliliği
teleskoplarla görünümü zorlaflt›r›r. Optik teleskoplar›n bu dezavantajlar›ndan dolay›
uzay araflt›rmalar›nda daha geliflmifl teleskoplar da kullan›lmaktad›r.

‹nsanlar binlerce y›l boyunca gökyüzüne bakt› ve gördükleri diğer gök cisimleri
gibi Ay da dikkatlerini çekti. ‹nsanoğlu Ay'› daima büyüleyici bir yer olarak düflündü ve
oraya ulaflman›n yollar›n› arad›. Astronominin geliflimi konusunda gördüğümüz gibi
geliflen teknoloji ile beraber uzay ve gök bilimi hakk›nda elde edilen bilgiler gün
geçtikçe artm›fl ve uzay bilimciler gözlemlerinde 1950’li y›llar›n sonlar›ndan bu yana
uzay araçlar›n› da kullanmaya bafllam›fllard›r. Uzay gemisi denilen roketlerle uzaya
giden, özel teknik elbiseler giydirilmifl ve uzay bilimi ile ilgili özel eğitim alm›fl kiflilere
uzay adam› denilmektedir. Uzay adamlar› geliflmifl teknik araçlar kullanarak uzayda bir
çok deney ve gözlemler yapar. Uzay adamlar›na evrende araflt›rma yapan kifli
anlam›nda ABD'de astronot, Rusya'da ise kozmonot ad› verilmifltir.

‹nsanoğlunun Ay’a ulaflma rüyas› 16 Temmuz 1969'da Neil Armstrong (Ney›l
Armst›rong), Edwin Aldrin (Edvin Aldrin) ve Michael Collins (Mayk›l Kolins) adl› üç
astronotun Ay yolculuklar›na bafllamas›yla da gerçek olmufltur. Bu yolculukta  Ay'a ilk
ayak basan kozmonot (astronot) Neil Armstrong oldu. Bu çal›flma uzak gezegenlere
yap›lmas› düflünülen yolculuklar ve uzay araflt›rmalar›n› h›zland›rm›flt›r.
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1970'lerde Ay'a insanl› befl inifl daha gerçekleflmifltir. Bu yolculuklarda her
seferinde Ay'›n farkl› bir bölgesi incelenmifl ve Ay yüzeyinden toplanan tafllar incelen-
mek üzere Dünya'ya getirilmifltir.1980'li y›llar›n sonunda insans›z uzay araçlar› ile
Merkür'den Neptün'e kadar olan gezegenler incelenmifltir. Uzay araçlar›ndaki ayg›tlar
ile gezegenlerin s›cakl›k, manyetik alan gibi özellikleri ölçülmüfl, gezegenlerin
fotoğraflar› çekilerek Dünya'ya gönderilmifltir.

Zamanla geliflen teknoloji sayesinde Mars'a ve Venüs'e uzay sondalar› gibi uzay
araçlar› gönderildi. Mars'›n ve Dünya'n›n çevresine uydular yerlefltirildi. Uzay ‹stasyonlar›
kuruldu. Farkl› uzay teleskoplar› yörüngelere yerlefltirildi. Uzaya yolculuklar› s›ras›nda
astronotlar›n yaflamlar›n› sürdürebilmesi için gerekli olan ve onlar› afl›r› s›cak ya da
soğuktan ayrıca radyasyondan korurken ayn› zamanda oksijen ihtiyac›n›n da karfl›lan-
mas›n› sağlayan özel uzay giysileri üretildi. Bu özel giysiler içinde yer alan yaflam destek
sistemi astronotlar›n oksijen ihtiyac›n› karfl›lay›p, karbondioksiti emmektedir. Bunun
d›fl›nda kabin içindeki s›cakl›k, bas›nç ve nemi uygun seviyede tutmaktadır. 

Uzay teknolojisi sadece evren hakk›ndaki bilgilerimizi gelifltirmekle s›n›rl›
değildir. Uzay çal›flmalar› için üretilen araçlar ve maddeler günlük yaflant›m›zda da 
kullan›lmaktad›r. Uzay araçlar›n›n atmosfere girdiğinde, sürtünme nedeniyle oluflan
yüksek ›s›dan dolay› kabininin yanmamas› için kullan›lan teflon maddesi, bugün 
mutfaklar›m›zdaki tencere ve tavalarda kullan›lmaktad›r. Dijital saat ilk kez 1969'da
Ay'a yap›lan insanl› uçufl s›ras›nda uçufl kabininde kullan›lm›flt›r.
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Uzay teknolojisi için üretilen maddeler ya da malzemeler sadece Dünya üzerinde
üretilmemektedir. Uzay istasyonlar›n›n tasarlanma amaçlar›ndan birisi de yeryüzünde
gerçeklefltirilemeyen araflt›rmalar›n ve deneylerin yap›labilmesidir. Yerçekimsiz ortam-
da üretilen metal, cam ve seramikler Dünya'da üretilenlere göre hem daha sağlam hem
de daha yüksek s›cakl›klara dayan›kl› olmaktad›r.

Uzayda bu flekilde yeni maddeler üretme çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Bir gün
gözlükten uzay mekiğine kadar uzay fabrikalar›nda üretilecek olan çeflitli ürünler
Dünya'da kullan›m›m›za sunulabilecektir. Kim bilir belki de bir gün üzerinde "Uzayda
Üretilmifltir." damgas› olan bir ürün alabileceğiz.

Uzay çal›flmalar›n›n geleceğe dönük programlar› aras›nda Mars gezegenine insan
gönderilmesi bulunmaktad›r. Özellikle ABD, Dünya'daki hava limanlar› benzeri kal›c›
uzay istasyonlar› kurarak bunlar›n ticari olarak iflletilmesini ve buralara insanlar›n
sürekli olarak yerlefltirilmesini planlamaktad›r. Daha da ileride Mars'ta biyosfer denilen
sera benzeri yap›larda yerleflme kolonileri kurularak Mars'› daimi bir uzay istasyonu
haline getirme çal›flmalar› vard›r. Böylece Mars gezegeninin daha uzak gezegenlere
yap›lacak yolculuklarda üs olarak kullan›lmas› sağlanacakt›r.

Mini bir dünya olarak tasarlanan Biyosfer II ABD'nin Arizona Çölü'nde bulunmaktad›r.
Biyosfer II cam ve metalden yap›lm›fl, Dünya'daki farkl› habitatlardan örnekler içeren
bir yap›d›r. Biyosfer II içinde sekiz araflt›rmac› iki y›l boyunca kalarak kendi yiyeceklerini
kendileri üretmifller ve at›klar›n›n geri dönüflümünü sağlam›fllard›r. Biyosfer II uzaya
gönderilmeyecekse de uzayda yaflam için gerekli çal›flmalara yard›mc› olacakt›r.
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Uzay çal›flmalar› içinde günefl enerjisiyle çal›flan elektrik santralleri kurma projesi de
bulunmaktad›r. Dünya'n›n d›fl›nda dev boyutlarda radyasyon toplay›c› paneller yap›larak
günefl enerjisini soğurup mikrodalgalara dönüfltürmek ve yeryüzündeki al›c›lar ile bu
dalgalar› elektrik enerjisine çevirmek bu projenin tasar›m›d›r.

Uzay Kirliliği
Teknolojik alanda meydana gelen geliflmeler sayesinde gökyüzü hakk›nda elde

ettiğimiz bunca bilgiye rağmen her an ulafl›lan yeni bir bilgi ile uzay›n sonsuz
boflluğunda bildiklerimizin bilmediklerimiz yan›nda denizde bir damla kadar olduğunu
görmekteyiz.

Yap›lan bu çal›flmalarda uzay incelemeleri için gönderilen roketler ar›zalanmakta,
gönderilen uydular›n zaman içinde ömürleri dolmakta veya çeflitli kazalar olmaktad›r.
Örneğin; uzay çal›flmalar›nda kullan›lan pek çok araç kullan›m süresi dolduğunda uzay
için bir at›k haline gelmektedir. Patlamalar sonucunda ortaya ç›kan enkazlar, roketlerin
b›rakt›ğ› parçalar, ömrünü doldurmufl uydular Dünya'n›n çevresinde dolanan hurda
y›ğ›n›nı oluflturmufltur ve bu datehlikeli durumlara yol açabilmektedir. 1983 y›l›nda
Challenger uzay mekiğinin cam› küçük bir boya parças› nedeniyle k›r›lm›flt›r. Baflka bir
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örnek de Ariane (Ariyen) roketinin bir parças›n›n Cerise (Serifl) iletiflim uydusunun
antenini koparmas›d›r.

Meydana gelen bu tür kazalar sonucunda ortaya ç›kan enkazlar uzaya yay›lm›flt›r.
Yörüngedeki uydulardan bir bölümünün ömrü tükenmifl ve bunlar uzayda serbest
olarak dolanmaya bafllam›fllard›r. Tüm bu ifle yaramayan cisimler, roket parçalar›, ölü
uydular, yak›t tanklar› ve uzay arac› art›klar› Dünya'n›n çevresinde dolanan bir hurda
y›ğ›n› oluflturmufl ve bu durum uzay kirliliğine yol açm›flt›r. Uzay kirliliğinin bir an
önce önlenebilmesi için, uzay araçlar›n›n yörüngelere en az seviyede kirlilik oluflturacak
biçimde yerlefltirilmesi tavsiye edilmektedir. Ömrü tükenen uydular›n ve uzay
araçlar›n›n Dünya'ya düflmelerinin sağlanmas› da belirtilen çözüm yollar›ndan biridir.

Uzay araflt›rmalar› yapan ülkeler uzay kirliliğinin yaratt›ğ› tehdide karşı önlem
almaya çal›flmaktad›r. ABD uzay istasyonlar›na yönelik tehlikeyi azaltabilmek için uzay-
daki çöpleri gözetim alt›nda bulundurmaya çal›flmaktad›r. NASA yaklafl›k 35 milyon
civar›ndaki çöp durumundaki parçadan ancak 8 bin tanesini izleyebilmektedir. 1996
y›l›nda parçalanan Pegasus roketinin parçalar› uzaydaki en tehlikeli parçalard›r.

Uzay kirliliğine yol açan parçalar gönderilecek uydularla temizlenebilse de bu pahal›
bir yöntemdir.  Öncelikle yap›lmas› gereken yeni çöpler oluflturmaktan kaç›nmakt›r.
Bunun için de ilk planda uzaydaki askeri amaçl› patlamalar durdurulmal›d›r. Ayr›ca uzay
araçlar›n›n en az seviyede kirlilik oluflturacak flekilde yörüngelerine oturtulmas› gerek-
mektedir. 
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ÖZET

- Y›ld›zlar, gezegenler, gök tafllar› gibi gök cisimlerinin içinde yer ald›ğ› boflluk
uzay olarak adland›r›l›r. Uzayda bulunan varl›klar›n tümü de evren ad› verilen yap›y›
meydana getirirler. Uzay; y›ld›zlar, gezegenler ve gök tafllar›yla doludur. Bunlar›n her
biri gök cismi olarak adland›r›l›r. Bu gök cisimlerinin milyarlarcas› bir araya gelerek
dev y›ld›z kümelerini oluflturur.

- Uzaydaki bu gök cisimleri aras›nda uzakl›klar çok fazla olduğundan uzunluk
ölçüsü olarak ›fl›k y›l› kullan›l›r. Işık yılı ıfl›ğ›n bir y›lda ald›ğ› yoldur. Bu birim
saniyede 300.000 km yol alan ›fl›ğ›n bir y›lda kat ettiği yol olan 9,46.1012 km uzunluğa
efl değerdir (Günefl ›fl›nlar›n›n Dünya'ya ulaflma süresi yaklafl›k 8 dakikad›r.). 

- Bu birimin d›fl›nda Günefl sistemindeki uzakl›klar Dünya ile Günefl aras›ndaki
uzakl›ğ›n 1 birim kabul edildiği "astronomi birimi" (AB) ile de değerlendirilir. Buna
göre 1 AB 149,6 milyon km dir. Plüton cüce gezegeninin Günefl'e uzakl›ğ› 39,5 AB dir.

- Gece, gökyüzünde dağ›n›k olarak duran y›ld›zlar, gerçekte çeflitli flekiller oluflturacak
biçimde birlefltirilebilirler. Bunlar y›ld›z gruplar›n›n parçalar›d›r. Bu gruplar› oluflturan
ve nokta gibi gördüğümüz y›ld›zlar genellikle küreseldir.

- Y›ld›zlar uzaydaki "bulutsu" ad› yerilen gaz ve toz y›ğ›nlar›n›n bir araya gelip
s›k›flmalar›yla meydana gelir.Y›ld›zlar canl› değildir ama onlar da t›pk› canl›lar gibi
doğar, yaflar ve ölür. Ömrü sona eren dev y›ld›zlar, fliddetli bir patlama ile parçalan›r;
ortaya ç›kan parçalar, uzay boflluğuna dağ›l›r. Dağ›lan parçalardan gezegenler oluflur.
Y›ld›zlar›n s›cakl›klar› 3000 °C ile 50.000 °C aras›nda değiflmektedir. Is› ve ›fl›k kaynağ›
olan y›ld›zlar›n ›fl›ğ› bize bir parlay›p bir sönüyormufl gibi gelir. Ifl›ğ›n bu flekilde
titrefliyormufl gibi görünmesinin sebebi Dünya'y› çevreleyen atmosferin sürekli hareket
etmesidir. 

- Y›ld›z›n parlakl›ğ›ndan yararlan›larak uzakl›ğ› tahmin edilebilir. Çok uzaktaki parlak
bir y›ld›z Dünya'dan sönük bir ›fl›kla görülebilmektedir. Y›ld›zlar›n uzakl›klar› tespit
edilirken belli zamanlardaki yer değifltirmeleri teleskopla gözlenir. Y›ld›z  Dünya'ya ne
kadar yak›nsa yer değifltirmesi de o kadar çok olur. Dünya'ya en yak›n y›ld›z; bize hayat
veren ›s› ve ›fl›k kaynağ›m›z Günefl'tir.

- Milyarlarca y›ld›z ve diğer gök cisimlerinin oluflturduğu topluluğa galaksi (gök
adas›) ad› verilir. Galaksiler görünüfllerine göre farkl› isimlerle s›n›fland›r›l›r. Baz›
galaksiler görünüflleri hiçbir flekle benzetilemediğinden düzensiz olarak adland›r›l›rken
baz›lar› da sarmal galaksi ve eliptik galaksi gibi isimler al›r.

- Evrende 100 milyardan fazla galaksi bulunmaktad›r. En küçük galaksiler 100 bin,
en büyükleri de 3 trilyon kadar y›ld›z içerir. Günefl, Dünya ve diğer gezegenlerden
oluflan günefl sistemi de bir galaksinin parças›d›r. Günefl sistemi Samanyolu
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Galaksisi'nde yer al›r. Samanyolu'na en yak›n galaksi Andromeda'd›r. Bu galaksinin
Samanyolu'na uzakl›ğ› yaklafl›k 2,2 milyon ›fl›k y›l›d›r. 

- Günlük hayat›m›zda kulland›ğ›m›z y›ld›z kaymas› ifadesi, y›ld›z sözcüğünün
yanl›fl kullan›m›ndan baflka bir fley değildir. Gerçekte y›ld›zlarda kayma diye bir olay
söz konusu olmay›p bu olay baz› gök cisimlerinin uzaydaki yolculuklar› s›ras›nda
Dünya’n›n çekim kuvveti etkisinde kalarak atmosfere girmesi ve atmosferdeki gaz
molekülleriyle sürtünerek ›s›n›p akkor hâle gelmesidir. Sürtünme etkisi ile ›s›nan gök
cisimleri gökyüzünde ince parlak bir iz b›rak›rlar. Uzaydan gelen kat› bir cismin Dünya
atmosferine girmesiyle gerçekleflen ›fl›kl› gök cismine meteor ad› verilir. 

- Bu gök cisimlerinden baz›lar› asteroit ya da kuyruklu y›ld›zlardan kopan
parçalard›r. Bu parçalardan çoğu atmosferde yanarak yok olurken bir k›sm› yeryüzüne
kadar ulafl›r. Yeryüzüne kadar ulaflan bu gök cisimlerine  gök tafl› da denir. Meteoritlerin
büyüklüğü toz parçac›ğ›ndan 20-30 m çap›nda kütlelere kadar değiflir. Yeryüzüne düflen
bu gök cisimleri, düfltükleri yerlerde meteor çukuru açar.

- Günefl Sistemi'nin d›fl›ndan gelen ya da Günefl Sistemi'ndeki bir kuyruklu y›ld›z›
düflünün. Bu gök cismi yeryüzünden gözlenebileceği yak›nl›ğa geldiğinde etraf› sisle
çevrilmifl bir y›ld›za benzemesine rağmen gerçekte y›ld›z değildir. Çak›l, toz ve buzdan
oluflan birkaç kilometrelik bir kümedir.

- Gök cisimleri ile ilgili olarak yanl›fl kullan›lan bir diğer ifade ise kuyruklu y›ld›z
adland›rmas›d›r. Kuyruklu y›ld›zlar da isimlerinin aksine gerçekte y›ld›z değildir.
Bunlar›n kütlesi bir gezegen ya da uyduya oranla oldukça küçüktür. Bilinen kuyruklu
y›ld›zlardan elips biçiminde yörüngeye sahip olanların, Günefl Sistemi'nin sürekli üyesi
oldukları ve düzenli aral›klarla görüldüğü belirlenmifltir.

- Kuyruklu y›ld›zlar buz, donmufl haldeki gazlar ve tozla kar›flm›fl halde bulunan
kat› kayaç malzemelerinden olufltuğundan bir baflka ismi de kirli kartopudur. Günefl'in
etraf›nda eliptik yörüngelerde dolanan Kuyruklu y›ld›zlar, Günefl'e yaklaflt›ğ›nda içindeki
buz bir miktar erir. Buzun erimesiyle serbest kalan gaz, su buhar› ve ince tozlar günefl
rüzgar›yla itilerek kuyruklu y›ld›z›n kuyruk k›sm›n› oluflturur. Bu s›rada bafl k›sm›n›n
çap› büyür ve çekirdeğinin çevresinden bafllay›p geriye doğru incelerek uzayan, çekirdeği
çevreleyen gaz ile toz kuyruğu oluflur.

- Gökyüzünde ç›plak gözle görebildiğimiz bir diğer gök cismi de gezegenlerdir.
Gezegenler y›ld›zlardan farkl›d›r. Y›ld›zlar kendi ›fl›klar›n› üretirken, gezegenler
y›ld›zlardan ald›klar› ›fl›ğ› yans›t›r. Gezegenler Dünya'ya daha yak›nd›r bu yüzden
›fl›klar› titreflmez. Gezegenler Günefl etraf›ndaki hareketlerinden dolay› birbirlerine ve
y›ld›zlara göre yer değifltirirler, y›ld›zlar ise birbirlerine göre yer değifltirmez.
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- Günefl, Günefl'in çevresindeki yörüngelerde dolanan gezegenler, gezegenlerin
uydular›, kuyruklu y›ld›zlar, asteroitler k›sacas› Günefl ve çekim alan›nda bulunan gök
cisimlerinden oluflan topluluğa günefl sistemi denir.  

- Uzunca bir süre günefl sisteminin 9 gezegenden olufltuğu kabul edilmifltir. Ancak
14-25 Ağustos 2006 tarihinde Prag'da yap›lan Uluslararas› Astronomi Birliği
toplant›s›nda değiflen gezegen tan›mlamas› sonucu Plüton’un cüce gezegen statüsüne
indirgenmesiyle  sistemi oluflturan gezegen say›s› 8’e inmifltir.

- Bu toplant› karar›na göre  günefl sisteminde Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter,
Satürn, Uranüs, Neptün gezegenleri, Ceres, Plüton ve Eris gibi cüce gezegenler ile
küçük gezegen olarak bilinen gök cisimleri, kuyruklu y›ld›zlar, meteoritler ve diğer
küçük gök cisimleri bulunmaktad›r.

- Günefl ile asteroit kuflağ› aras›nda kalan gezegenler (Merkür, Venüs, Dünya, Mars)
iç gezegen, geriye kalan (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton) gezegenler de d›fl
gezegen olarak adland›r›lm›flt›r.Buna göre günefl sisteminde bulunan bu sekiz gezegen
aflağ›daki gibi s›ralanabilir:

‹ç gezegenler: Merkür , Venüs, Dünya, Mars
D›fl gezegenler: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün

- Gezegenlerin etraf›nda dönen gök cisimlerine uydu ad› verilir. Dünya'n›n
çevresinde dönen Ay da gezegenimizin tek doğal uydusudur. Günefl sisteminde yer alan
gezegenlerin yüzey s›cakl›klar› Venüs d›fl›nda, Günefl'ten uzaklaflt›kça azalmakta ve bu
gezegenler Günefl’in etraf›ndaki  yörüngelerinde saat ibresinin dönme yönüne z›t yönde
dönmektedirler.

- Uzayla ilgili bilgilere ulaflmada en çok kullan›lan yollardan birisi gözlem 
yapmakt›r. Teleskobun bulunmas›yla insanlar›n yeni bilgilere ulaflmas› da h›zlanm›flt›r.

- ‹lk teleskobu 1608 y›l›nda Hollandal› gözlükçü Hans Lippershey (Hans Liperfley)
icat etti. Bu teleskop cisimleri gerçek boyutundan ancak befl kat daha büyük göstere-
bildiğinden ilkel say›l›rd›. Gök biliminde kullan›labilecek ilk teleskop 1609 y›l›nda
Galileo taraf›ndan yap›ld›. Galileo teleskopla yapt›ğ› incelemeler ile Venüs'ün
görünüflünün değifltiğini ve gezegenlerin Dünya'n›n değil de Günefl'in etraf›nda
döndüğünü ispatlam›flt›r. Galileo gibi teleskoplar yard›m›yla gök cisimlerinin hareket-
lerini ve yap›s›n› inceleyen bilim insanlar› gök bilimci olarak adland›r›lmaktad›r.

- Uzay gemisi denilen roketlerle uzaya giden, özel teknik elbiseler giydirilmifl ve
uzay bilimi ile ilgili özel eğitim alm›fl kiflilere uzay adam› denilmektedir. Uzay adamlar›
geliflmifl teknik araçlar kullanarak uzayda bir çok deney ve gözlemler yapar. Uzay
adamlar›na evrende araflt›rma yapan kifli anlam›nda ABD'de astronot, Rusya'da ise 
kozmonot ad› verilmifltir.
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- ‹nsanoğlunun Ay’a ulaflma rüyas› 16 Temmuz 1969'da Neil Armstrong (Ney›l
Armst›rong), Edwin Aldrin (Edvin Aldrin) ve Michael Collins (Mayk›l Kolins) adl› üç
astronotun Ay yolculuklar›na bafllamas›yla da gerçek olmufltur. Bu yolculukta  Ay'a ilk
ayak basan kozmonot (astronot) Neil Armstrong oldu. Bu çal›flma sonucunda  uzak
gezegenlere yap›lmas› düflünülen yolculuklar ve uzay araflt›rmalar›n› h›zland›rm›flt›r.

- Zamanla geliflen teknoloji sayesinde Mars'a ve Venüs'e uzay sondalar› gibi uzay
araçlar› gönderildi. Mars'›n ve Dünya'n›n çevresine uydular yerlefltirildi. Uzay ‹stasyonlar›
kuruldu. Farkl› uzay teleskoplar› yörüngelere yerlefltirildi. Uzaya yolculuklar› s›ras›nda
astronotlar›n yaflamlar›n› sürdürebilmesi için gerekli olan ve onlar› afl›r› s›cak ya da
soğuktan ayrıca radyasyondan korurken ayn› zamanda oksijen ihtiyac›n›n da karfl›lan-
mas›n› sağlayan özel uzay giysileri üretildi.Bu özel giysiler içinde yer alan yaflam destek
sistemi astronotlar›n oksijen ihtiyac›n› karfl›lay›p, karbondioksiti emmektedir. Bunun
d›fl›nda kabin içindeki s›cakl›k, bas›nç ve nemi uygun seviyede tutmaktadır. Geliflen
teknolojinin nas›l uzay araflt›rmalar›na katk›lar› çok büyük olmuflsa uzay
araflt›rmalar›n›n teknolojiye katk›lar›n› da göz ard› edemeyiz.

- Meydana gelen bu tür kazalar sonucunda ortaya ç›kan enkazlar uzaya yay›lm›flt›r.
Yörüngedeki uydulardan bir bölümünün ömrü tükenmifl ve bunlar uzayda serbest
olarak dolanmaya bafllam›fllard›r. Tüm bu ifle yaramayan cisimler, roket parçalar›, ölü
uydular, yak›t tanklar› ve uzay arac› art›klar› Dünya'n›n çevresinde dolanan bir hurda
y›ğ›n› oluflturmufl ve bu durum uzay kirliliğine yol açm›flt›r. Uzay kirliliğinin bir an
önce önlenebilmesi için, uzay araçlar›n›n yörüngelere en az seviyede kirlilik oluflturacak
biçimde yerlefltirilmesi tavsiye edilmektedir. Ömrü tükenen uydular›n ve uzay
araçlar›n›n Dünya'ya düflmelerinin sağlanmas› da belirtilen çözüm yollar›ndan biridir.

- Uzay kirliliğine yol açan parçalar gönderilecek uydularla temizlenebilse de bu
pahal› bir yöntemdir. Ömrü tükenen uydular›n yeryüzüne düflürülmesi de çözüm 
yollar›ndan biridir. Öncelikle yap›lmas› gereken yeni çöpler oluflturmaktan kaç›nmakt›r.
Bunun için de ilk planda uzaydaki askeri amaçl› patlamalar durdurulmal›d›r. Ayr›ca
uzay araçlar›n›n en az seviyede kirlilik oluflturacak flekilde yörüngelerine oturtulmas›
gerekmektedir.
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TEST VII

1. Aflağ›da verilen gök cisimlerinden hangisi ya da  hangileri kendiliğinden ›s› ve ›fl›k 
yayabilir?

I. Gezegen
II. Y›ld›z
III. Meteor

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II 
C) I ve II 
D) II ve III 

2. Aflağ›da kuyruklu y›ld›zlar hakk›nda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri 
doğrudur?

I. Gezegenler gibi Günefl etraf›nda elips fleklindeki yörüngede dolan›r.
II. Toz, çak›l ve gaz bulutundan oluflur.
III. Is› ve ›fl›k kaynağ›d›r.

A) Yaln›z I
B) II ve III 
C)  I ve II 
D)  I ve III 

3. Günefl'e en yak›n olan gezegen aflağ›dakilerden hangisidir?

A) Merkür 
B) Jüpiter 
C) Neptün 
D) Uranüs 

4. Y›ld›z›n göz k›rpmas› ad› verilen olay nas›l gerçekleflir?

A) Y›ld›z›n yan›p sönmesiyle 
B) Y›ld›z ›fl›n›n›n atmosferden geçerken k›r›lmas›yla 
C) Göz k›rpmam›zla
D) Y›ld›z›n önünden, baflka gök cisimlerinin geçmesiyle

.
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5. Aflağ›da verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Günefl Sistemi, Samanyolu Galaksisi'nin bir parças›d›r.
II. Günefl Sistemi, Samanyolu Galaksisi'nin d›fl›ndad›r.
III. Günefl Sistemi, Samanyolu Galaksisi'ne yak›nd›r.

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II 
C)  I ve II 
D)  I ve III


