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SORUN 
SÖYLEYEL‹M

Sevgili Bilim Çocuk,
RRookkeettlleerr kkaallkkaarrkkeenn nneeddeenn aatteeflfl çç››kkaarr››rrllaarr??

Seviye Mer ih

Roket motorlar›, basit bir fizik yasas› olan “et-
ki-tepki yasas›”na göre çal›fl›r. E¤er bir nesneyi
belli bir kuvvetle iterseniz, bu kuvvete ters yönlü
ve eflit bir kuvvet daha oluflur. Bir roket motorun-
da, gaz çok yüksek h›zla bir yöne do¤ru püskür-
tülür. Ayn› anda, öteki yöne do¤ru bir kuvvet
oluflur ve bu kuvvet, roketi gaz›n püskürtüldü¤ü
yönün tersine do¤ru iter. Roketlerde, kat› ya da
s›v› yak›t kullan›l›r. Yak›t yak›ld›¤›nda s›cak bir
gaz haline dönüflür ve ›s›nd›¤› için geniflleyen
gaz “nozul” denen koni biçimindeki eksozdan
püskürtülür. Bu, rokete gereken itkiyi sa¤lar. 

Sevgili Bilim Çocuk,
UUzzaayyddaa yyöönn kkaavvrraamm›› vvaarr mm››dd››rr?? EE¤¤eerr yyookkssaa ggöökk--
cciissiimmlleerrii nneeddeenn bbiirrbbiirriinniinn yyaann››nnddaa,, üüssttüünnddee,, aall--
tt››nnddaa ggöörrüünnüürr?? 

Göker  Seyis
Tarsus / Mersin

Dünya’da yönümüzü, yeryüzüne göre ta-
n›ml›yoruz. Kuzey, güney, bat› ya da do¤u der-
ken, Dünya’n›n kutuplar›n› ya da Günefl’in do-
¤up batt›¤› yönleri kendimize kaynak olarak al›-
yoruz. Uzayda da yönleri tan›mlayabilirsiniz.
Dünya’da oldu¤u gibi, uzayda da yön kavram›
görelidir. E¤er Dünya’dan uzaktaysan›z, baflka
bir gökcismine ya da tüm bir gökadaya göre
yönleri tan›mlayabilirsiniz. Seçti¤iniz kayna¤a
göre, afla¤›, yukar›, sa¤ ya da sol kavramlar›n›

kullanabilirsiniz. Zaten bu kavramlar, Dünya’da
kifliden kifliye göre bile de¤iflir. Farkl› yönlere ba-
k›yorsan›z, arkadafl›n›z›n sa¤› ya da solu, sizinki-
lerden tümüyle farkl› olabilir. 

Sevgili Bilim Çocuk,
GGöözzlleemmlleerriimmee ggöörree öörrüümmcceekklleerr öörrddüükklleerrii aa¤¤››nn

oorrttaass››nnddaa dduurruuyyoorrllaarr.. BBuunnuunn nneeddeennii nneeddiirr??
Mert  Tekeflin

Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu / Akçaabat / Trabzon

Örümcekler, a¤lar›na yakalanan böcekleri,
a¤›n titreflmesi sayesinde fark ederler. A¤›n her
yerine hemen hemen eflit uzakl›kta bulundu¤u
için, bunu en kolay alg›layabilecekleri yer a¤›n
ortas›d›r. A¤lar›n›n ortas›nda durmalar›, örüm-
ceklere baflka yararlar da sa¤lar. Yine a¤›n her
yerine eflit uzakl›kta olduklar› için a¤a yakala-
nan avlar›na daha çabuk ulafl›rlar. Ayr›ca, bu-
rada daha kolay gizlenebilirler. 

Sevgili Bilim Çocuk,
YY››lldd››zzllaarr ggeecceelleerrii ggöörrüünnüürr.. GGüünneeflfl ddee bbiirr yy››lldd››zzdd››rr..

AAmmaa ggüünnddüüzzlleerrii ggöörrüünnüürr.. NNeeddeenn??
S.  Karcan Kaya

Göktürk ‹lkö¤retim Okulu / 5-A / Ankara

Günefl’i öteki y›ld›zlardan ay›ran en önemli
özelli¤i, onlara göre bize çok daha yak›n olmas›d›r.
Günefl, yak›nl›¤›na ba¤l› olarak çok parlak görü-
nür. Bu nedenle, gerçekte her zaman gökyüzün-
de bulunan öteki y›ld›zlar› görmemizi engeller.

Alp Ako¤lu

Sevgili Bilim Çocuk Okurlar›,
Yan›t›n› merak etti¤iniz tüm sorular›n›z› 

afla¤›daki adrese gönderebilirsiniz.

AAddrreess:: TÜB‹TAK, Bilim Çocuk Dergisi Sorun Söyleyelim Köflesi
Atatürk Bulvar›/No:221/Kavakl›dere/06100/Ankara
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