NEDEN ASTRONOMİ
Astronomi bir bilimdir; “Gök bilimi”.
Bazı tanımlarına bakılacak olursa;
t(F[FHFOMFS ZME[MBS HBMBLTƌMFSHƌCƌ
UàNHÚLDƌTƌNMFSƌOƌOZBQTO Ú[FMMƌLMFSƌOƌ
WFIBSFLFUMFSƌOƌƌODFMFZFOCƌSCƌMƌNEƌS
t%àOZBBUNPTGFSƌEǵOEBLƌUàN
HÚLDƌTƌNMFSƌWFNBEEFMFSMFCVOMBSO
Gƌ[ƌLTFMWFLƌNZBTBMÚ[FMMƌLMFSƌOƌÎBMǵS
,TBDB &WSFOƌOƌÎFSEƌǘƌIFSHÚLDƌTNƌ 
NBEEFTƌWFHÚLPMBZBTUSPOPNƌOƌO
ÎBMǵNBBMBOOBHƌSNFLUFEƌS
:ME[MBSTFZSFEFSLFOHÚLZà[àOàO
HÚSLFNMƌMƌǘƌOFIBZSBOLBMS[(ÚLZà[à
WFHÚLDƌTƌNMFSƌOƌOƌOTBOPǘMVOVOƌMHƌTƌOƌ
OF[BNBOÎFLNFZFCBǵMBEǘOUBSƌI
LƌUBQMBSOEBOÚǘSFOFNFZƌ[
±àOLàBTUSPOPNƌOƌOLÚLMFSƌUBSƌI
ÚODFTƌOFƌOFS±FWSFNƌ[ƌCƌMƌOÎMƌPMBSBL
ƌODFMFNFZFCBǵMBEǘN[EBHÚLZà[àOF
PMBOƌMHƌNƌ[EFBSUBS)FNFOIFNFO
UàNLàMUàSMFSHÚLDƌTƌNMFSƌWFHÚL
PMBZMBSZMBƌMHƌMFONƌǵUƌS#BǵMBOHÎUB
CVPMBZMBSGBSLFEƌMFSFLHÚ[MFONƌǵ 
[BNBOƌÎƌOEFEFCVPMBZMBSEPǘVSBO
OFEFOMFSBSBǵUSMNBZBCBǵMBONǵUS
#VPMBZMBSHÚ[MFNFZFƌUFOOFEFOMFSƌO
CBǵOEBNFSBLHFMƌS(Ú[àNà[àO
BMHMBEǘWFIBSFLFUMFSƌOƌGBSL
FEFCƌMEƌǘƌNƌ[HÚLDƌTƌNMFSƌÚODFMƌLMF
(àOFǵ "ZWFQBSMBLZME[MBSPMEVǘVOEBO 
DFWBCNFSBLFEƌMFOƌMLTPSVMBSEB
POMBSMBƌMHƌMƌEƌSi(àOFǵƌO "ZOWF
ZME[MBSOIBSFLFUMFSƌOFEFOGBSLMES w
ZBEBi(àOFǵWF"ZUVUVMNBMBSOBTMWF
OFTLMLMBPMVǵVS wHƌCƌ
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Astronominin İlkleri
En eski bir bilim dalı olan astronomi;
ilk medeniyetlerle doğmuştur.

t "Z WF (àOFǵƌO HÚLZà[àOEFLƌ HÚSàOàS
hareketleri, bu iki gök cisminin tutulmalar
göstermesi ve olayların hep dönemli olarak
gerçekleşmesi dikkatlerini çekmiştir.
t:ME[MBSOLPOVNMBSOZÚOCVMNBEBLVM-

İlk medeniyetlerde günümüzdeki gibi
ışıklandırma olmadığı için geceleri gökyüzü tüm çıplaklığıyla gözler önündeydi. O dönemlerde insanlar zamanlarının büyük bir

lanmışlardır.
t ƞǵMFSƌOƌ QMBOMBZBCƌMNFL ƌÎƌO "Z WF

kısmını açık havada geçirdiklerinden gökyüzündeki değişik gök cisimlerinin ve gök olaylarının farkına kolaylıkla varmışlardır. Bir kıs-

t #ƌSCƌSƌOF ZBLO HÚSàOFO ZME[MBS HSVQlara ayırarak takımyıldızları belirlemeye çalışmışlardır.

mını sıralamak gerekirse,

İlk medeniyetlerden birini kuran Babilliler
tarımla uğraşırlardı ve ticaret yaptıkları top-

t(ÚLDƌTƌNMFSƌOEFOCB[MBSOOEƌǘFSMFSƌHƌbi göz kırpmadıklarını ve bunların diğerlerinden farklı hareket ettiklerini görmüşler ve daha sonraları onlara ‘gezegen’, diğer parıltılara

lumlarla kültür alışverişi içindeydiler. Uzun süSFEà[FOMƌPMBSBLHÚ[MFEƌLMFSƌ"ZWF(àOFǵUVtulmalarının rastgele değil, dönemli olduğuOV TBQUBEMBS "ZSDB HÚLZà[àOEF  ZMO GBSL-

ise ‘yıldız’ demişlerdir.

lı zamanlarında görülen yıldızların farklı ol-

(àOFǵƌO HÚSàOàS IBSFLFUMFSƌOF EBZBM UBLvimler oluşturmuşlardır.

Yıldız Takımı)B[ƌSBO
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ASTRONOMİ ASLINDA “HER ŞEY”İN ÇALIŞILMASIDIR.
ÇÜNKÜ “HER ŞEY EVREN’İN BİR PARÇASIDIR”

numlarındaki belli doğrultuların yılın belli zamanlarında gökyüzünde önemli yönleri gösteriyor olması, piramitlerin yapılırken astronomiyle ilişkilendirilerek yapılmış olduğunu
akla getirmektedir.
İslam dünyasının ilk dönemlerinde bilimin gelişmesini etkileyen çeşitli nedenler olmuştur: Daha çok göçer bir yaşam tarzına sahip olunması, konum belirleme ve yön bulma
CƌMHƌMFSƌ HFSFLUƌSƌZPSEV "ZSDB EƌOƌ HÚSFWMFSƌ PSVÎ OBNB[ IBDHƌCƌ ZFSƌOFHFUƌSƌSLFO[Bman ve yön belirleyebilmek için gök cisimleri
gözlenip kayıt altına alınıyordu. İslam dünyasının astronomiye en önemli katkısı, modern
anlamda ilk gözlemevlerinin kurulmasıdır.

Bazı Keşifler

/($

duklarını fark ettiler ve birbirine yakın görülen
yıldızları belli şekillere benzeterek takımyıldızları oluşturdular. Bu takımyıldızlara, bazen
LVMBǘB LBCB #àZàL "Z  CB[FO EF SPNBOUƌL
#FSFOƌTƌO TBÎ  HFMFO NƌUPMPKƌL LÚLFOMƌ ƌTƌNler verilmiştir. Bir yıldız bir takımyıldız parseline ait olacak şekilde yapılan bu gruplandırmalar, yıldızları kolayca bulmak ve öğrenip akılda
tutmak için kullanılan sanal bir yöntemdir.
Eski Mısırlı astronomların en önemli çalışmaları takvim yapmak olmuştur. Takvim yapmalarındaki amaç tarımı düzenli yürütebilmekti. Toprakların çok az bir kısmının verimli olduğu Mısır’da tarım, mevsimlerin zamanını önceden bilmeyi, yani takvim bilgisini
gerekli kılmıştı. O zamanlar Nil nehrinin taşma zamanı gökyüzünün en parlak yıldızı olan
"LZME[O 4ƌSƌVT  EPǘV ZÚOàOEF HÚSàONF
zamanına rastlıyordu. Mısır piramitlerinin ko-

19. Yüzyıl:"TUFSPƌEMFSƌOLFǵGƌZMF CƌMƌOFODƌsimlerin sayısında bir hayli artış oldu: Neptün
HF[FHFOƌ WF VZEVMBSOEBO 5SƌUPO  4BUàSOàO
VZEVMBSOEBO)ZQFSƌPOWF1IPFCF 6SBOàTàO
VZEVMBSOEBO"SƌFMWF6NCSƌFM .BSTOVZEVMBSOEBO1IPCPTWF%FƌNPT +àQƌUFSƌOVZEVTV"NBMUIFB
20. Yüzyıl: Binlerce asteroid ve kuyrukluZME[ CV Zà[ZMEB LFǵGFEƌMEƌ 1MàUPO  
ve hız kazanan yeni gezegen araştırmalaSCVZà[ZMBEBNHBTOWVSEVEBÎBSQBSBLEBPMTB"ZBƌMLLF[ƌOFOƌOTBOT[V[BZ
BSBD-VOBPMEV"ZOLBSBOMLZà[FZƌOFBƌU
ƌMLSFTƌNMFSTF-VOBMFÎFLƌMEƌ"ZBƌMLƌOTBOMƌOƌǵ5FNNV[EBHFSÎFLMFǵUƌ"QPMMPƌOàÎBTUSPOPUVOEBO/FƌM"SNTUSPOHWF
&EXƌO"MESƌO "Zà[FSƌOEFZàSàZFOƌMLLƌǵƌMFSEƌ"Z IBMFOƌOTBOMBSO[ƌZBSFUFEFCƌMEƌǘƌUFL
uzay cismidir. Çekirdek birleşme reaksiyonlaSOOLFǵGƌWFI[MEƌKƌUBMCƌMHƌTBZBSMBSOLVMMB-

Tarih öncesi çağlardan 17. yüzyıla kadar
yıldızlar, üzerinde yaşadığımız Dünya,
uydumuz Ay, en yakın yıldız olan Güneş

nımı sayesinde yıldızların yaşamlarının farklı evrelerine nasıl ilerlediklerine ilişkin ayrınUMSFTNFZà[ZMEBVMBǵME#ÚZMFDFZME[-

ile Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn
gezegenleri biliniyordu.

ların kendi kütle çekimi altında büzülmeyi
başlatacak kadar yoğun gaz bulutları olarak

ASTRONOMİ HEMEN HEMEN BÜTÜN KÜLTÜRLERİN
İLGİ ODAĞINI VE DERİN KÖKENİNİ OLUŞTURUR.
BU ASTRONOMİNİN PRATİK KULLANIMININ VE FELSEFİ
ANLAMININ BİR SONUCUDUR
17. Yüzyıl:(BMƌMFP(BMƌMFƌ  UFMFT-

oluşumlarına başlamalarından, bir beyaz cü-

kobunu gökyüzüne çevirdiği zaman o güne kadar çıplak gözle görünenden çok daha sönük
gök cisimlerini görme olanağına kavuştu. Böyle-

ce veya bir süpernova patlaması ile nötron
yıldızına dönüşebilmelerine varan tüm evrim süreçleriyle ilgili bilgiler detaylandırıldı.

DFZà[ZMOTPOMBSOEB CƌMƌOFOHÚLDƌTƌNMFSƌnin sayısında artış oldu: Jüpiter’in uydularından
$BMMƌTUP &VSPQB (BOZNFEF *PWF4BUàSOVOVZEVMBSOEBO5ƌUBO *BQFUVT 3IFB %ƌPOF 5FUIZT

Bu, astrofiziğin üstün başarılarından bir tanesidir.
21. Yüzyıl:(F[FHFOUBONOOZFOƌEFOZBQMBOESMNBTOOBSEOEBO6MVTMBSBSBT"TUSP-

18. Yüzyıl::FOƌ LVZSVLMVZME[MBS LFǵGFEƌMEƌ "ZSDB 8ƌMIFMN )FSTDIFM   UBSBGOEBO(àOFǵ4ƌTUFNƌOƌOZFEƌODƌHF[FHFOƌ
Uranüs ile onun uydularından Oberon ve TiUBOƌBƌMF4BUàSOàOVZEVMBSOEBO&ODFMBEVTWF

OPNƌ#ƌSMƌǘƌ *"6 "ǘVTUPTEBLƌUPQMBOUTOEB1MàUPOVOiHF[FHFOwTOGOEBOÎLBSMBSBLiDàDF HF[FHFOw TOGOB BMOEǘO EVZVS-

Mimas bu yüzyılın önemli keşifleri oldu.

gezegen araştırmaları önem kazanmıştır.

du. İçerisinde bulunduğumuz bu yeni yüzyılEB V[BZB TFZBIBU WF (àOFǵ 4ƌTUFNƌ Eǵ ZFOƌ
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Astronomi
Astronomide, uzaklık kavramı ve ayrıntıları
görebilmek çok önemlidir.

bu uzaklığa astronomi birimi denmiştir; yaklaǵLLN
Işık Yılı (IY): Boşluktaki hızı saniyede

yebilme şansına sahip olmadığımız için doğalarını ancak bulunduğumuz yerden birtakım
araçlarla gözleyip, elde edilen gözlemsel veri-

Uzaklık::FSZà[àOEF ƌLƌ ZFSMFǵƌN ZFSƌ BSBsındaki uzaklığın milimetre veya santimetrelerle ölçülmesi ne kadar anlamsızsa Evren’de
de uzaklıkları metre veya kilometrelerle ölç-

LNPMBOǵǘOCƌSZMEBLBUFUUƌǘƌZPMEVSZBLMBǵLUSƌMZPOLN
Parsek (pc):"#*:

leri analiz ederek anlayabiliriz. Kaliteli gözlem
verisi elde edebilmek ve hassas sonuçlara ulaşabilmek için gözlemcilerin gözlerinin iyi eğitilmiş olması, kullanılan araçların kalitesi kadar

mek imkânsızdır. Bu nedenle gökcisimlerinin
uzaklıklarını ölçmek için astronomide kullanıMBO CB[ ÚMÎà CƌSƌNMFSƌ WBSESi"TUSPOPNƌ #ƌSƌNƌwi*ǵL:MwWFi1BSTFLw
Astronomi Birimi (AB): %àOZB ƌMF (àOFǵ

Ayrıntıyı görebilmek: Baktığımız şeyi görmek kadar gördüğümüz şeyin ayrıntısını yakaMBZBCƌMNFLEFÚOFNMƌEƌS"TUSPOPNƌÎBMǵNBMBrı, yeryüzündeki cisimler üzerine yapılan çalışNBMBSEBO GBSLMES :ME[MBS  HBMBLTƌMFSƌ ZBLO-

önemli olmuştur.
(ÚLCƌMƌNDƌMFSƌO CƌS LTN HÚL DƌTƌNMFSƌOƌO
yapısı ve evrim durumlarına ilişkin yasalar
gibi kuramsal konular üzerinde çalışırlar. Diğer kısmı ise gözlemevlerinden ve atmosfer

arasındaki ortalama uzaklık birim olarak seçilip

dan ve hatta gerektiğinde dokunarak incele-

dışına gönderilen uydulardan elde edilen bü-

GÜNEŞ
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MERKÜR

VENÜS

DÜNYA

MARS

Yıldız Takımı)B[ƌSBO

Yüzük bulutsusu

yük miktardaki gözlemsel veriyi analiz ederek,
bulgularını bilimsel makalalerde yayınlarlar.
Bazı astronomlarsa çalıştıkları konularla ilgili

,FEƌHÚ[àCVMVUTVTV

olarak teleskoplarla kendileri gözlem yaparlar.
Çalışma prensipleri ise gözlem, hesap, yorum
ve tartışmadır.

URANÜS

JÜPİTER

Astronomi zaman
hakemliği; takvimler;
hava durumundaki günlük,
mevsimlik ve uzun süreli
değişimler; deniz
ya da uçak yolculuğu;
Güneş ışımasının etkileri,
tutulmalar, asteroid
ve meteorların Yer ile
çarpışmaları konularında
belli pratik uygulamalara
sahiptir.

NEPTÜN

SATÜRN
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Astronominin
Diğer Bilimlerle İlişkisi

t"TUSPOPNƌHÚ[MFNMFSƌTBEFDF

t)FMZVNFMFNFOUƌ  %àOZB

"TUSPOPNƌFOFTLƌCƌMƌNEBMMBSOEBOCƌSƌEƌS

BTUSPOPNƌBEOBZBQMNBNBLUBWF(FOFM
±FLƌN:BTBTHƌCƌGƌ[ƌLUFLƌCFMMƌCBǵM
kuramların doğrulanması için de önemli

à[FSƌOEFLFǵGFEƌMNFEFOÚODF (àOFǵF
ait elektromanyetik tayfların çalışılması
sırasında keşfedildi. Benzer şekilde

ve diğer bilim dallarının tarihsel gelişimi
astronomininkiyle iç içe olmuştur. Örneğin

CƌMHƌMFSTBǘMBNBLUBES"TUSPOPNƌ 
çekim gücü, ışık, tayf gibi fiziğin

argon ve neon gibi bazı elementlerin keşfi
de tayfsal analizlerle mümkün olmuştur.

matematik, fizik, kimya gibi birçok bilim

birçok genel kavramını resmeder.

Kimyanın gelişmesine katkıda bulunan

dalının gelişmesine astronomi çalışmaları
ÚOFNMƌLBULTBǘMBNǵUS"TUSPOPNƌOƌO
bilim insanlarına çok büyük ölçekte bir
laboratuvar ortamı sunması onu diğer fen
bilimlerinden ayrıcalıklı kılar:

"ZSDBHF[FHFOMFSƌOWFZBQNBVZEVMBSO
IBSFLFUEFOLMFNMFSƌOƌO(FOFM±FLƌN
:BTBTƌMFƌGBEFFEƌMFCƌMNFTƌCV
bilimin evrensel doğasını ve
mükemmelliğini ortaya koymaktadır.

tayfsal çalışmalarda yıldızdan gelen ışık
basit anlamda prizmadan geçirildiğinde
renklerine ayrılır. Tıpkı gök kuşağında
olduğu gibi yıldız ışığının dalgaboylarına
ayrılarak kimyasal element bollukları

Evren’in Temel Yapıtaşları ve Genel Manzarası
#ƌMƌNMFSƌOFOFTLƌTƌPMBOWFVZEVUFLOPMPKƌTƌZMFCƌSMƌLUFI[MBHFMƌǵFOBTUSPnomi sayesinde Evren’in yapılaşmış bir sistem olduğunu anlıyoruz.
Bu yapılaşma sisteminde Evren’in atomları diyebileceğimiz yıldızların
ÚOFNƌCàZàLUàS(FDFHÚLZà[àOFCBLUǘN[EB ZBZELMBSǵLOFEFOƌZMFPOMBSHÚSFCƌMƌSƌ[:ME[MBSOLBZOBǘÎPLCàZàLLàUMFMƌZME[MBSBSBTHB[
ve toz bulutlarıdır. Bulut içerisindeki hareketlilik bulutun küçük bir bölümünün daha yoğun olmasına neden olduğu anda kendi kütlesel çekim
alanının etkisiyle çökme meydana getirir. Kendi ağırlığının etkisiyle çökerken basınç ve yoğunluk öyle artar ki sıcaklığın milyonlarca dereceye
ulaşması çekirdek birleşme reaksiyonlarının başlamasına yol açar. Bu
OàLMFFSUFQLƌNFMFSEFIBGƌGÎFLƌSEFLMƌIƌESPKFOBUPNMBSIFMZVNBEÚOàǵNFLUFWFCVTSBEBNVB[[BNCƌSFOFSKƌBÎǘBÎLNBLUBES:ME[ONFSLF[CÚMHFTƌOEFBÎǘBÎLBOCVFOFSKƌOƌOEǵBSZBEPǘSVZÚOFMNƌǵCBTOD 
çekim gücünü dengeleyerek çökme sürecini durdurur. Böylece bir yıldız
doğar. Bazı yıldızlararası bulutlarda çok sayıda yıldız bir arada oluşabilir.
Belli hacim içerisinde gruplaşan bu yıldız toplulukları, yıldız kümelerini

MBOEǘOEB  ZME[MBSO UFNFM PMBSBL IƌESPKFO WF IFMZVNEBO PMVǵUVLMBS
WFEƌǘFSFMFNFOUCPMMVLMBSOOƌTFHƌCƌCƌSPSBOEBCVMVOEVǘVTBQtanmıştır. Buna rağmen yıldızların tayfları birbirinden çok farklılık gösterir. Bu durum ışığını aldığımız yüzey katmanı sıcaklığının yıldızlardaki
GBSLMMLMBSOEBO LBZOBLMBOS  Zà[ZMO CBǵMBSOEB  QBSMBLML WF TDBLlıkları bilinen yıldızlar incelendiğinde yıldızların evrimine ilişkin önemli
CƌMHƌMFSFVMBǵME&KOBS)FSUTQSVOHWF)FOSZ3VTTFMM ZME[MBSOQBSMBLML
ve sıcaklık bağlılığını inceleyerek astronomi için en önemli diyagramı
)FSU[TQSVOH3VTTFMM%ƌZBHSBN PSUBZBLPZEVMBS:ME[MBSOFWSƌNMFSƌOF
ilişkin pek çok sonuç çıkarılmış olsa da en temel gerçek; yıldızların kendi
kütle çekimleri altında büzülmeyi başlatacak kadar yoğun gaz ve toz bulutları olarak varlıklarına başlamaları, kendi ağırlıklarının etkisiyle çökerLFOZàLTFLCBTOÎWFTDBLMLUBOEPMBZIBGƌGÎFLƌSEFLMƌIƌESPKFOBUPNlarının birleşerek helyum oluşturması esasına dayanan termonükleer
ZBONBEBO EPǘNBMBSES :BǵBNMBS TàSFTƌODF  LàUMF CBLNOEBO EBIB

ƌMBZME[ HBMBLTƌMFSƌ ƌMBZME[ HBMBLTƌHSVQMBSOWFZB
galaksi kümelerini oluşturur.
#ƌSZME[OǵLZBZNBTPOVOFOFSKƌLBZCFUUƌǘƌWFCÚZMFDFFWSƌNTàSF-

CàZàLPMBOZME[MBSEBIBFOFSKƌLWFQBSMBLUSMBSGBLBUCVEVSVNPOMBSO
EBIBI[MFWSƌNMFǵNFMFSƌZBǵMBONBMBSBOMBNOBHFMƌS4POVÎUBOàLMFFS
ZBLUMBSWFEPMBZTZMBFOFSKƌMFSƌOƌÎBCVDBLWFUBNBNFOUàLFUFSFLFWSƌN
sürecini tamamlarlar. Evrimlerinin son aşamasına gelen yıldızlar oluşum-

DƌOEFPMEVǘVBOMBNOBHFMƌS:ME[MBSOFMFLUSPNBOZFUƌLUBZøBSBTUSPGƌzikçiler tarafından incelenip atmosferlerindeki element bollukları hesap-

ları sırasındaki başlangıç kütlelerine göre ya beyaz cüce, ya nötron yıldızı
ya da karadelik olurlar.

Astronomi; merak, hayal gücü,
birlikte bir şeyler keşfetmenin ruhu ve
buluşlarla beslenir.
/($
6
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açısından incelenmesi, atom ve iyonlar
halindeki elementlerin çalışılmasına
olanak tanır. Tayfsal çalışmaların kimyaya
yaptığı katkılar yanında, kuantum
mekaniğinin gelişimine de önemli
katkıları olmuştur.
t"TUSPOPNƌIFTBQMBNBMBSUSƌHPOPNFUSƌ 
logaritma, işlem gibi matematiğin
çeşitli dallarının gelişmesini teşvik
FEFS(àOàNà[EFZTFCVIFTBQMBNBMBS
gelişmiş bilgisayarlarla sürdürülmektedir.

"TUSPOPNMBSEàOZBEBLƌUàNTàQFS
bilgisayarların geniş bir bölümünü
kullanırlar.

Astrobiyoloji:(ÚLDƌTƌNMFSƌOEFDBOM
yaşamın hangi şartlarda mümkün olduğunu
veya olabileceğini araştırır.

t+FPMPKƌCƌMƌNMFSƌZMFVǘSBǵBOMBS 
HF[FHFOMFSEFLƌWF"ZEBLƌ
çeşitli ortamların farklı özelliklerini

Astrokimya: Moleküler astrofizik. Uzaydaki
molekülleri ve Dünya dışındaki maddeleri
çalışır. Uzayda (yaşam için gerekli olan en

astronominin bulgularını kullanarak
inceleme imkânı bulurlar.
Tüm bu gelişmeler olurken son yıllarda
astronomi sayesinde yeni bilim
dalları da doğmaktadır:

UFNFMLBSCPOƌÎFSƌLMƌ PSHBOƌLCƌMFǵƌLMFSƌO
oluşum ve dağılımlarıyla ilgilenir.
"TUSPOPNƌ Ú[FMMƌLMFƌMLWFPSUBÚǘSFUƌN
okullarının müfredat programlarında
gittikçe önem kazanmaktadır.

Astronomi Buluşları
(àOFǵ4ƌTUFNƌOEFLƌCƌSHF[FHFOƌOTBEFDFUFLCƌSVZEVTVOBHÚOEFrilecek bir uzay sondası için niçin milyarlarca dolar harcanmaktadır? Milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan ve milyarlarca yıldızdan bir tanesinin
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milyarlarca yıl süren evriminin nasıl gerçekleştiğini kaç kişi merak eder?
(àOMàL ZBǵBNO TPSVOMBSOB EBMNǵ  ÎBMǵNBL WF WFSHƌTƌOƌ ÚEFNFLMF
meşgul pek çok kişi için astronomi ilginç gelmeyebilir.
Evren’in bir parçası olan Dünya’daki tüm canlıların yaşamı, uzayda

Eski çağlarda tarımsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek, gece yolculukları sırasında kervanlara yön verebilmek, dini günleri belirlemek gibi

PMVQCƌUFOMFSEFOBZSEàǵàOàMFNF[:VLBSEBLƌWFCFO[FSTPSVMBSBWFSƌlebilecek cevaplardan biri, insanoğlunun her zaman nerede yaşadığını
anlamaya gereksinim duyması ve üzerinde yaşadığı Dünya’yı keşfetme

gereksinimler gökyüzüne ilgi doğurmuş, böylece astronomi günlük yaǵBOUN[BHƌSFSFLCVHàOMFSFHFMNƌǵUƌS"TUSPOPNƌCƌMHƌTƌOFHàOàNà[EF
belki ihtiyaç duymuyoruz gibi gelebilir ama pek çoğumuzun sonuçların-

arzusuna sahip olmasıdır.

dan faydalandığı, bazı astronomi buluşlarını sıralayacak olursak:
 6ZEVMBSTBZFTƌOEFVZEV57ƌ[MFZFCƌMƌZPSWFDFQUFMFGPOMBSOLVMMBOBCƌ-

Neden Astronomi?
t Astronomi evrendeki gök cisimlerinin boyutları ve yaşları
hakkında bilgi verir ve böylece onların zaman ölçeği, uzaklıkları
ve boyutları hakkında daha soyut düşünebilmemizi sağlar.
t Astronomi, gerektiği gibi öğretilirse rasyonel düşünmenin
gelişmesine ve bilimin doğasını anlamaya yardımcı olur.
t Astronomi nereden geldiğimizi ve içinde yaşadığımız uzay
ile zamanın kozmik kökenini ortaya çıkarmaktadır. Evrenin

MƌZPSV[)BWBUBINƌOMFSƌOƌEFVZEVMBSTBZFTƌOEFFMEFFEFCƌMƌZPSV[
 %ƌKƌUBMGPUPǘSBGNBLƌOFMFSƌWFLBNFSBMBS V[BZHÚ[MFNMFSƌOEFLVMMBOMBO
$$% ±ƌGU(FÎƌSHFOMƌ"ZHU LBNFSBMBSEBOUàSFUƌMNƌǵUƌS
 9ǵOUFLOPMPKƌTƌIBTUBOFMFSEFLVMMBOMNBLUBES
 %àǵàLHàSàMUàMàBNQMƌGƌLBUÚSMFS FMFLUSPOƌLTƌOZBMMFSƌHàÎMFOEƌSFOBZHU HÚLDƌTƌNMFSƌOƌOSBEZPFMFLUSƌLEBMHBMBSBMBOOEBLƌFMFLUSPNBOZFUƌL
ışımasını inceleyen radyo astronomların keşfidir.
 :ME[CVMNBLƌÎƌOLVMMBOMBOCB[ZB[MNMBSVZBSMBOBSBLUQUBLBOTFS
hücrelerini yok etmek için kullanılmaktadır.
 7FUBCƌƌLƌQFLÎPLBNBÎƌÎƌOLVMMBOMBCƌMFOHàOFǵQBOFMMFSƌ

merkezi, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve yaşamı oluşturan
atom ve moleküller gibi birçok konuyu kapsamaktadır.
Ve olası yaşam belirtilerini arar. Bu da en temel sorulardan
bir tanesiyle ilgilidir: “Evrende yalnız mıyız?”
t Çağlar boyunca birçok ressam ve şair astronomiden
esinlenmiştir.
t Astronomi ayrıca milyonlarca insan için açık havada
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yapılabilen bir hobidir.
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