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Astronomi Nedir? 
 
Eski Yunancada αστρονομία,  Astron 
YILDIZ, nomia ise YASA veya KÜLTÜR 
anlamına gelir. Yıldızlar Yasası veya Yıldız 
Kültürü’dür. 
 
Yer atmosferi dışındaki gök cisimlerini 
(Güneş, gezegenler, uydular, asteroitler, 
kuyrukluyıldızlar, göktaşları, yıldızlar, 
yıldız kümeleri, bulutsular, gökadalar ve 
evren) ve bunlar üzerinde veya yakınında 
olan fiziksel ve kimyasal olayları ve 
evrimleri inceleyen temel bilim dalıdır.  

Astronomi, en eski bilim dallarından biridir.  
 
Babil, Yunan, Hint, Mısır, Çin, Maya, İnka 
Uygarlıklarında bile astronominin kullanıldığı 
kayıtlara geçmiştir. Her birinde gökyüzü 
sürekli olarak gözlenmiştir.  
 
Astrometri, astronomi tarih boyunca gemi 
yolculuğu, gözlemsel astronomi ve takvim 
çalışmaları gibi değişik alanlarda kullanılmış 
olsa da profesyonel gökbilimciler son 20 yıla 
kadar daha ziyade astrofizik ile 
ilgilenmişlerdir. 

ASTROARKEOLOJİ - ETNOASTRONOMİ 

• Astroarkeoloji, gökyüzünün ve gök olaylarının 
geçmiş kültürler üzerindeki rolüne bakarak 
insanların nasıl yaşadıklarını öğrenmeye çalışır. 
Kalıntıların dizilişlerini ve üzerindeki kayıtları 
inceler. Arkeoloji, astronomi, antropoloji, 
istatistik ve olasılığa ait araştırma yöntemlerini 
ve bilgilerini kullanır. 
 

• Etnoastronomi ise gökolayları ve gökcisimlerinin 
benzer kültürler arasındaki yaklaşımlarını ve 
kullanımlarını inceler. 

 

Stonehenge-İngiltere,  
M.Ö. 3000 

Göbekli Tepe, Şanlıurfa  
M.Ö. 10000 

Maya Uygarlığı 
Venüs gözlem pencereleri 

Vincent van Gogh, 1888 

Starry Night Over the Rhone 

ASTRONAVİGASYON 
Gökcisimlerinin ufuktan olan 
açısal uzaklıklarını ölçerek 
konumlarını belirler. Bu iş için 
özellikle Güneş, Ay, gezegenler 
ve yıldızları kullanılır. 

JEODEZİ ve ASTRONOMİ 
Kuasarları kullanarak GPS teknolojisini 
uydular sayesinde konum bulmada en iyi 
hassasiyete getirir.  

ASTROJEOLOJİ 
Yer yüzeyindeki jeolojik yapıları 
katı gezegenler ve uydular 
üzerinde görülen benzer yapılarla 
eşleştirip, Güneş Sistemi’ndeki 
cisimlerin benzer oluşum 
senaryolarını araştırır. Jüpiter’in uydusu Europa 

UZAY MADENCİLİĞİ 
Ay, Mars veya asteroitler üzerindeki 
madenleri araştırır, dünyaya getirme veya 
yerinde işleme çalışmalarını tasarlar. 

ADLİ ASTRONOMİ 

ASTRONOMİNİN ADALET MEKANİZMASINDAKİ YERİ  
 
• 'GECE' tespiti yapılması için Güneş'in doğuş veya batış anlarını 

saptamak 
• Bazı dosyalarda havanın olay saatinde kararıp kararmadığını 

belirlemek 
• Ezan saatleri, normalde Güneş'in günlük hareketlerine göre 

düzenlendiğinden olay zamanı ezan sesine göre belirtilmişse 
ilgili zaman saptamasını yapmak 

• Belirtilen keşif görevi için, olay yeri, tarihi ve saati bildirilerek, 
Ay durumu (doğuş ve batış saatleri), bu duruma uygun keşfe 
çıkılabilecek tarih ve saatleri belirlemek. 
 

UZAY HUKUKU 
Dış uzayda hüküm süren ulusal 
ve uluslararası aktiviteleri içerir. 
Uluslararası avukatlar, dış uzay 
tanımını deniz seviyesinin 
yaklaşık 100 km yukarısından 
başlatır. 

UZAY HEKİMLİĞİ 
Dış uzayda yaşayan astronot 
veya kozmonotların, sağlık 
sorunlarıyla ilgilenen ve 
hijyenik ortamların 
oluşturulmasını sağlayan tıp 
dalıdır. 

ASTROFİZİK 
Gökcisimlerinin doğasını anlamak için fizik yasalarını kullanan 
astronomi dalıdır. Güneş, yıldızlar, ötegezegenler, gökadalar, 
yıldızlararası ortam ve kozmik ardalan gibi kaynakları inceler. 
Kütle, ışınım gücü, yoğunluk, sıcaklık, kimyasal yapı gibi 
parametrelere ulaşılır. 

 

ASTROKİMYA 
Genellikle güneş sisteminden daha büyük 
ölçekli, dış uzayda, özellikle moleküler gaz 
bulutlarında bulunan kimyasal elementlerin 
oluşumu, etkileşimi ve yok oluşunu çalışır. 
Yıldızların oluşumu ve evriminde çok önemli 
olan ve yıldızlarda görülebilen nükleer 
reaksiyonları karakterize eden, astrofizik ve 
nükleer fizik ile örtüşen konular içerir. 

ASTROBİYOLOJİ 
Astrobiyoloji, evrendeki 
yaşamın kökeni, evrimi, 
dağılımı ve geleceğini 
araştırır. Bu çok disiplinli 
araştırma alanı güneş sistemi 
içindeki ve güneş sistemi dışı 
öte gezegenlerdeki 
yaşanabilir alan çalışmalarını 
da sürdürür.  

http://www.astrobilgi.org 


