
29 Aralık 1987

Uzayda 326 Gün

29 Aralık 1987’de kozmo-
not Yuri Romanenko uzayda
326 gün kalarak daha önce de
kendisine ait olan uzayda kal-
ma rekorunu geliştirdi. Bu sü-
re ABD’li astronotların 87
günlük rekoruyla karşılaştırı-
lamayacak kadar uzun bir sü-
reydi. Romanenko, Rusya’nın dünya yörüngesindeki Mir
uzay istasyonuna görev arkadaşı Alexander Laveikin’le
birlikte 6 Nisan 1987’de ulaşmıştı. Laveikin istasyondaki
beşinci ayını doldururken bazı solunum ve kalp sorunla-
rıyla karşılaştı ve yerini Alexander Alexandrov’a bıraktı.
Ekip bu 326 günlük süre içinde biyoloji, tıp, malzemebi-
limi ve jeolojiyle ilgili 1000’in üzerinde deney gerçekleş-
tirdi. Bunun yanında Romanenko ve Alexandrov ikilisi
Kvant adlı astrofizik laboratuvar modülünü de Mir uzay
istasyonuna eklemiş ve güneş sisteminin uzak bölümle-
riyle ilgili veri toplanmasını sağlamıştı.    

22 Aralık 1938

Selakant Yaşıyor!

Yaklaşık 400 milyon yıl önce
Devoniyen devrinde yaşadığı bili-
nen ve soyunun tükendiği sanı-
lan selakantlara, Güney Afri-
ka’nın başkenti Cape Town’un
kuzeydoğusunda rastlandı. Cape Town yakınlarındaki bir
doğa tarihi müzesinin yöneticisi olan Marjorie Courtenay-
Latimer sıradışı canlı türlerine ilgi duyan bir müze küra-
törüydü. Cape Town yakınlarındaki  Chalumna ırmağın-
da gemi kaptanlığı yapan Hendrik Goosen, ırmağın okya-
nusa döküldüğü bölgede yaklaşık 70 m derinlikte yakala-
nan ilginç bir balığı görmesi için Marjorie Courtenay-La-
timer’le haberleşti. Courtenay-Latimer yaklaşık 1,5 m bo-
yundaki bu alaca benekli mavimsi balığı tanımlanması
için Grahamstown’daki Rhodes Üniversitesi’ne göderdi.
Sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı. Yüzyılın zooloji keşfi sa-
yılabilecek bu balık sanki yaşayan bir dinozordu.

23 Aralık 1970

İkiz Kuleler
Tamamlandı

23 Aralık 1970’te, 11
Eylül 2001 saldırılarında
yıkılan Dünya Ticaret
Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlanarak en yüksek noktası
olan 411 m’ye ulaşıldı. İçinde 110 katlı İkiz Kuleler’in de
bulunduğu yedi ayrı yapıdan oluşan  kompleks, yaklaşık
840.000 m2lik bir ofis alanı sunuyordu. Kuleler mimar Mi-
noru Yamasaki tarafından, çelik konstruksiyon ve camdan
perde duvarlar biçiminde tasarlanmıştı. Kulelerin tepesin-
deki görüş mesafesi yaklaşık 80 km’ydi. Dünyanın en yük-
sek yapılarından biri olan İkiz Kuleler, 11 Eylül 2001’deki
terörist saldırılarda yıkıldı.  

17 Aralık 1790

Aztek Takvimi Bulundu

Meksika’daki Aztek uygarlığına
ait en önemli kalıntılardan biri olan
Aztek takvimi, 17 Aralık 1790’da
Meksiko City yakınlarında gün ışı-
ğına çıkarıldı. 24 tonluk bir kaya
kütlesine işlenmiş gökbilim simgelerinin oluşturduğu tak-
vim, Güneş Taşı adıyla anılıyordu. Yıldızların hareketine gö-
re tasarlandığı tahmin edilen Aztek takvimi, Azteklerin ma-
tematik ve gökbilim alanındaki bilgi birikimini göstermesi
nedeniyle büyük önem taşıyordu. Mevsimlerin ve bazı doğa
olaylarının önceden kestirilmesinde kullanıldığı tahmin edi-
len takvimin, Aztek toplumunun bazı ekonomik ve toplum-
sal etkinliklerinin düzenlenmesinde ve bazı dinsel törenle-
rin planlanmasında da kullanıldığı sanılıyor. 1427-1479 yıl-
ları arasındaki 52 yıllık bir dönemi gösterdiği saptanan Gü-
neş Taşı, bugün birçok kültürde kullanılan Gregoryan tak-
viminden yaklaşık 100 yıl önce hazırlanmıştı. Bu dev anıt,
İspanyol istilası sırasında, bugün Meksico City kent merke-
zinde yükselen Metropolitan Katedrali’nin bulunduğu alana
gömülmüştü. Güneş Taşı, kayboluşundan yaklaşık 250 yıl
sonra, 1790’da katedralin onarım çalışmaları sırasında rast-
lantı sonucu yeniden gün ışığına çıktı. 

30 Aralık 1924

Evrende Yalnız
Değiliz

30 Aralık 1924’te, ünlü
gökbilimci Edwin Hubble
Güneş sisteminin de içinde
bulunduğu Samanyolu göka-
dasının evrendeki tek gökada olmadığını, buna benzer da-
ha birçok gökadanın bulunduğunu bilim dünyasına du-

yurdu. Hubble yaptığı ölçümlerle uzaydaki kimi bulutsula-
rın Samanyolu gökadasının dışında olduğunu ve onların
aslında Samanyolu’ndan ayrı gökadalar olduğunu belirle-
di. Bu buluş evrenin yapısına ilişkin görüşlerin tümüyle
değişmesine yol açtı. Hubble 1927’de de devrim niteliği ta-
şıyan ikinci büyük keşfini gerçekleştirdi. Buna göre evren-
deki bütün gökadalar birbirinden uzaklaşıyor, başka bir
deyişle evren sürekli genişliyordu.    
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