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9. Bölüm
Uzay Çağında Astronomi:

Yer-Konuşlu Teleskoplar        
ve Gözlemevleri

Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS.



• İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’de optik teleskop kurmanın 
önünde iki temel engel bulunuyordu: 

• Birincisi, ışık kirlili ği büyük bir sorun olurken ikincisi, en iyi 
tesislerin, özellikle Mount Wilson ve Palomar’da olanların, özel 
olarak işletilmesi ve bundan dolayı, profesyonel astronomların 
büyük çoğunluğunun kullanamamasıydı. 

• Mevcut sorun 1957 yılında AURA (Association of Universities 
for Research in Astronomy, Astronomi Araştırmaları İçin 
Üniversiteler Birliği) kurumu tarafından dile getirildi.

• Yedi üniversitenin başlangıç üyeliği ve parasal desteği ile NSF 
(National Science Foundation, Ulusal Bilim Vakfı) kuruldu.

(a) Optik Teleskoplar ve Gözlemevleri



• Daha sonra AURA, 2100 m yükseklikte Kitt Peak’te Ulusal Optik 
Gözlemevi’ni kurdu. 1960 yılında tamamlanmış 0.9m çaplı ilk orta 
boyutlu teleskop idi.

• Daha sonra, AURA buraya birçok 
teleskop inşa etti. En büyüğü 4 m. 
lik Mayall Teleskobu’dur. 1973’de 
tamamlanmıştır.

• Kitt Peak aynı zamanda bir Ulusal 
Güneş Gözlemevi’dir ve McMath-
Pierce güneş teleskobu bulunur.



• AURA, Şili’de Şili Üniversitesi’yle birlikte 
bir güney gözlemevi kurma çalışmaları 
başlattı ve sonuçta And dağlarında 2200 m’de 
Cerro Tololo Inter-American Gözlemevi 
kuruldu.

• En büyük teleskop 4.0 m. çaplı olan Victor M. 
Blanco’dur. 1974 yılında ilk ışığı görmüştür.

• Cerro Tololo’da 1997-2001 aralığında 1.3 m’ lik 
2MASS teleskobu kullanılmaya başladı. 
Kızılöte’nin 2 µm dalgaboyu yakınında 3 ayrı 
bantda tüm gökyüzü taraması yaptı. Aynı 
teleskobun ikizi kuzey yarıkürede Arizona’da 
Mount Hopkins’e kuruldu.

4m.’lik Victor M. 
Blanco teleskobu

Cerro Tololo Inter-American 
Gözlemevi



• Hawaii’de 1960 yılında yaşanan bir tsunami felaketinin doğurduğu 
yerel ekonomik çöküntüye destek olmak için Hawaii’de 4200 m 
yüksekliğindeki Mauna Kea’da bir gözlemevi kurulması planlandı.

• 2.2 m çapında ilk orta boyutlu teleskop Hawaii Üniversitesi’nin 
aleti olarak 1970 yılında inşa edildi. O yıllar için bu dağdaki en 
büyük teleskoptu.



• Mauna Kea dağının yüksekliğinden kaynaklanan avantaj özellikle 
kızılöte astronomi görüşünde fayda sağladığından 1979 yılından 
itibaren arka arkaya teleskoplar kurulmaya başladı:

� 3.8 m United Kingdom Infrared Telescope (UKIRT)

� 3.6 m Canaada-France-Hawaii (CFH) Telescope

� 3.0 m NASA Infrared Telescope Facility (IRTF)
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• Daha sonra buraya çok büyük optik/kızılöte, milimetrealtı ve radyo 
teleskoplar kuruldu:

� 9.8 m Keck I ve Keck II teleskopları

� 8.3 m Japanese Subaru Telescope

� 8.1 m çok uluslu Gemini North Telescope
Keck I ve Keck II 

Gemini North 

Subaru Telescope



Mauna Kea’daki 
teleskoplar



• İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da uluslararası çok 
büyük kurumlar oluşturuldu. Bunlardan biri de 1962’de karar 
verilen güney yarıkürede teleskoplar kurma projesiydi.

• European Southern Observatory (ESO) adıyla kurulan gözlemevi 
ortakları, Belçika, Batı Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç idi.



• Öte yandan, İngiltere ve Avustralya hükümetleri 
tarafından Avustralya’da Anglo-Australian 
Gözlemevi kurulmuştur.

• Bugün için ESO’nun en önemli 
teleskobu Şili’nin Atacama 
çölünde Cerro Paranal’daki Very 
Large Telescope (VLT)’dir.                  

• 4 adet 8.2 m’lik ve 4 adet 1.8 
m’lik teleskop birbirlerine 
bağlantılı olarak çalışmaktadır.

• İspanya ise Kanarya Adaları dağlarında yeni bir 
gözlemevi kurmaya karar verdi. 

• Yıllar sonra ESO’nun üye sayısı arttı, İngiltere ve 
İspanya’nın da dahil olmasıyla 14’e çıktı.

VLT, ESO



• İlk ışığı 1979’da gören Multiple Mirror 
Telescope (MMT) ile birlikte 
optik/kızılöte teleskopların yapımı ve 
işletiminde iyileştirmelere gidildi.

• Teleskopla birlikte eş zamanlı dönen bir 
kubbenin içine 1.8 m’lik 6 adet teleskop 
tek bir kurgunun üzerine yerleştirildi. 

MMT

• Bu yapı çok büyük bir açıklığa sahipti. Böylece aynaları soğutmak ve 
çevre ısısıyla eş hale getirmek için doğal bir havalandırma sağlanmış 
oluyordu.

• MMT’nin başarı çalışmalarından 
sonra 1987’de İngiltere altazimut 
kurgu olan 4.2 m’lik William 
Herschel Teleskobu’nu  La Palma-
Kanarya Adaları’nda kurdu.

William Herschel Teleskobu



• 1989’da 2.6 m’lik Nordic Optical Teleskop 
(NOT) ile ilk defa aktif optik kullanıldı. 

• Yine 1989’da ESO’nun New Technology 
Teleskop’u (NTT) ile ilk defa teleskopla eş 
zamanlı dönen açık bir bina kullanıldı ve 
yıldız görüntülerindeki titreşimler en aza 
indirildi.

NOT

NTT

NTT



• Diğer yaratıcı fikirler zamanla birbirini izledi. 9.8 m’lik Keck I 
teleskobu 1992’de ilk ışığı gördü. Teleskop birçok aynanın bir 
araya gelmesinden oluşmuş ilk teleskoptu. 

• Aynı zamanda, ayarlanabilir optik tasarımı kullanılmaya başlandı. 
1989 yılında Fransa’da Haute-Provence Gözlemevi’nde ilk defa 
sönük bir astronomik cismin «diffraction limited görüntüleri» 
elde edildi.



• İlk ayarlamalı optik sistemler 
özellikle 3 µm altındaki 
dalgaboyunda, parlak bir yıldız 
üzerinde kullanıldı. Bu sorunu 
çözmek için Lick Gözlemevi’nin 
3 m’lik Shane Teleskobu 1996 
yılında, bir laser rehber yıldız 
kullanılarak ayarlamalı optik 
sisteme uyumlu hale getirildi.

Lick Gözlemevi’nde ayarlamalı optik 
sisteme sahip teleskop


