
Sombrero Gökadas› (M104)
“Sombrero”, ‹spanyolca’da “flapka” anlam›na geliyor. Meksikal›lar›n genifl kenarl› flapkalar›n› and›rd›¤› için bu gökada böyle adland›r›lm›fl. Sombrero Gökadas›, yaklafl›k
50.000 ›fl›k y›l› genifllikte ve Dünya’dan 28 milyon ›fl›k y›l› uzakta. Baflak Tak›my›ld›z›’nda bulunan bu gökada, bir teleskopla yeryüzünden görülebilir.

Fo
to

¤r
af

: N
A

SA
/S

T
Sc

I



Atbafl› Bulutsusu
“Barnard 33” olarak da bilinen bu bulutsu, so¤uk ve karanl›k
görünümlü bir gaz ve toz bulutu. Burada yeni y›ld›zlar
olufluyor. Örne¤in, bulutsunun üst sol köflesindeki parlak
bölgede, yeni oluflmufl genç bir y›ld›z var.

Yengeç Bulutsusu
‹flte bir süpernova kal›nt›s›! Çinli ve Japon gökbilimcilerin 
gözlemlerine göre, Yengeç Bulutsusu’nun oluflmas›na neden olan
süpernova patlamas› 1054 y›l›nda gerçekleflmifl. Süpernova, 
enerjisi biten büyük y›ld›zlar›n fliddetle patlamas›na verilen ad.
Yengeç Bulutsusu, yeryüzünden 7000 ›fl›k y›l› uzakl›kta.

Çarp›flan Gökadalar
Dünya’dan 60 milyon ›fl›k y›l› kadar uzakta gerçekleflen bu çarp›flmada, milyarlarca
y›ld›z oluflacak! Asl›nda, gökadalar tam anlam›yla çarp›flm›yorlar. Y›ld›zlar
aras›ndaki uzakl›klar öyle büyük ki, gökadalardaki y›ld›zlar›n birbiriyle çarp›flmas›
çok küçük bir olas›l›k. Yaln›zca y›ld›zlararas› ortamda bulunan gaz ve toz bulutlar›
çarp›fl›yor ve y›ld›z oluflumu tetikleniyor. Bu olay, milyonlarca y›l sürüyor.

Kedigözü Bulutsusu (NGC 6543)
Bu, bir gezegenimsi bulutsu. Gezegenimsi 
bulutsular›n gezegenlerle tek benzerli¤i, görünümleri.
Gezegenimsi bulutsular, baz› y›ld›zlar›n yaflamlar›n›n
son döneminde geçirdi¤i de¤iflim sonucu oluflur.
“K›rm›z› dev” aflamas›ndaki bir y›ld›z›n, d›fl 
katmanlar›n› f›rlat›p atmas› sonucu ortaya ç›kan gaz
bulutudur. Bu gaz bulutu d›fla do¤ru genifller ve
birkaç bin y›l sonra yok olur. 

Girdap Gökadas› (M51) ve Komflusu
Sarmal gökadalar›n en güzellerinden biri! Foto¤raf›n sa¤›nda görülen sar›ms› bölge, Girdap Gökadas›’n›n
yak›n›ndan geçen bir baflka gökada. Bu geçifl, yüzmilyonlarca y›ld›r sürüyor. ‹ki gökada aras›ndaki
etkileflim nedeniyle baz› bölgelerde yeni y›ld›zlar olufluyor.

Yüzük Bulutsusu (M57)
‹flte, bir gezegenimsi bulutsu daha! Bu bulutsu,
Günefl’e çok benzeyen bir y›ld›z›n, ömrünün son
zamanlar›nda d›fl katmanlar›ndaki gazlar›
püskürtmesiyle oluflmufl. Yüzük Bulutsusu
Dünya’dan 2000 ›fl›k y›l› uzakl›kta bulunuyor. Çalg›
Tak›my›ld›z›’nda bulunan bu bulutsu, bir teleskopla
görülebilir.
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Mars
Bu foto¤raf, 2003 y›l›nda gerçekleflen “Mars
Yak›nlaflmas›”nda çekilmifl. 60.000 y›lda bir
gerçekleflen bu olay s›ras›nda Dünya ve
Mars aras›ndaki uzakl›k 55.757.930 
kilometreydi. Foto¤rafta, Günefl Sistemi’nin
en büyük yanarda¤› Olympos Mons, Valles
Marineris ad› verilen kanyonlar ve 
gezegenin güney kutbunu kaplayan buz
örtüsü görülebiliyor.

Komflu Gökadada Y›ld›z Oluflumu
NGC 1569 adl› cüce gökada, Dünya’dan 7,8 milyon ›fl›k y›l› uzakl›kta. Buras›
bir y›ld›z fabrikas› gibi! Burada öyle çok y›ld›z olufluyor ki! Bu etkinlikler, 25
milyon y›l önce bafllam›fl. Bu gökadayla ilgili gözlemler sayesinde gökadalar›n
gizemi çözülebilir.

HUBBLE  UZAY  TELESKOPU’NUN  GÖZÜNDEN  EVREN


