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Cass!n!’n!n görev sonunda Satürn’e çarptırılıp at-
mosferde yüksek hızdan dolayı yanması sağlanarak 
b!t!r!leceğ! neredeyse 7 sene önces!nden ber! tartı-
şılıp planlanmıştı. Bu sonun planlanmasındak! en 
büyük etk!, Enceladus ve T!tan uydularından gelen 
gözlemler sonucu oralarda olası b!r yaşam !ht!mal! be-
l!rlem!ş oldu. NASA’nın Gezegen Koruma Of!s!, uzun 
yıllardır Cass!n! uzay aracıyla beraber seyahat eden 
bazı m!kroorgan!zmaların olab!leceğ! düşünces!yle, 
Cass!n!’n!n görev! b!tt!kten sonra bu uydulara çarpıp 
bu m!kroorgan!zmaları oralara taşımasından end!şe 
ett!ğ!nden dolayı, uzay aracının Satürn’e çarptırılması-
na karar verm!ş oldu. Benzer şek!lde 2003 yılında Gal!-
leo uzay aracı da yaşam olma !ht!mal! bulunan Europa 
uydusunu korumak amacıyla Jüp!ter’!n atmosfer!ne 
çarptırılarak bu tehl!ke ortadan kaldırılmıştı.

Büyük sonun başlangıcı !ç!n 22 N!san’da Satürn’ün 
en büyük uydusu olan T!tan’a son b!r yakın geç!ş ger-
çekleşt!r!ld!. T!tan uydusu, yen! manevralara yen! 
planlar yapmak !ç!n o kadar öneml! k!, büyüklüğün-
den dolayı uyduya her yakın geç!şte uzay aracı büyük 
b!r !vme kazanab!l!yor ve dolayısıyla Cass!n!’y! !sted!-
ğ!m!z bölgeye gönderme olanağımız daha da artıyor. 
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CASSINI UZAY ARACININ, SATÜRN SİS-
TEMİNDEKİ 13 YILLIK BAŞARILI GÖRE-
VİNİN ARDINDAN 22 NİSAN 2017 GÜNÜ 
BÜYÜK SONUNUN BAŞLANGICI İÇİN 
İLK MANEVRA YAPILDI. Her uzay 
m!syonunun başlangıcı ve gö-
rev sürec!nde neler yapacağının 
hesaplanmasının yanında yakıtı 
b!tt!kten sonra görev!n nasıl son-
lanacağı da önceden planlanır.
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Derin dalıştan gelen ilk 
fotoğraflar.

Cassini’nin son 
halkalara dalış 

yörüngeleri 
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Dolayısıyla Cass!n!, bu geç!ş!n çek!m!nden 
yararlanarak, Satürn’ün üst atmosfer! !le 
Satürn’e en yakın halkaları arasından geç!şe 
de böylel!kle olanak sağlamış oldu.

Cass!n! 13 yıllık görev süres! boyunca b!r-
çok manevra yaparak yüzlerce keşfe !mza 
atmış olsa da, bu kadar süre !çer!s!nde h!ç-
b!r zaman halkaların !ç!nden geçmek g!b! 
b!r r!ske g!rmed!. Çünkü halkayı oluşturan 
materyaller, küçücük su parçacıklarından 
kocaman kaya büyüklüğünde parçalara ka-
dar değ!ş!m göstereb!l!yor. Doğal olarak da 
h!ç k!mse m!syon sonu gelmeden bu r!ske 
g!r!p halkaları !nceletmeye cesaret edeme-
d!. Şu anda yakıtın neredeyse b!tmes! nede-
n!yle artık son görev yüklend!ğ!nden r!skl! 
bölgelere g!rmekten çek!n!lm!yor. Ancak bu 
dalışlarla b!le bu r!sk! %1.2 !le %3 arasında 
düşüneb!l!rs!n!z. Son manevrayı yaptıktan 
sonra Cass!n! sadece gezegen!n çek!m ala-
nı !le hareket ed!yor ve artık yapay manevra 
yapmayacak. Bu demek oluyor k!, her ne 
olursa olsun, yan! bu dalışlarda uzay aracı 
hasar görse ve çalışmasa dah!, Cass!n!’n!n 
kader! 15 Eylül’de Satürn’e çarpmak üzere 
artık k!l!tlenm!ş durumda.

Toplamda 22 kez yapılacak olan halkalara 
dalış !şlem! !lk olarak 26 N!san’da başladı. 
Her ne kadar özell!kle Satürn atmosfer!ne 
yakın olan halkalarda çok küçük su par-
t!küller! beklense de Cass!n!’n!n 4 metre 
çapındak! !let!ş!m anten!n!n çanağı önde 
olarak dalış gerçekleşt!r!ld! ve b!r kalkan gö-
rev! gördü. Böylece dalış sırasında Dünya !le 
!let!ş!m kes!lm!ş oldu ve ancak saatler sonra 
çanak yen!den Dünya’ya çevr!ld!ğ!nde !lk 
ver!ler gelmeye başladı. Satürn b!ze yakla-
şık 1.62 m!lyar km uzaklıkta olduğundan 
!let!ş!m yaklaşık 90 dak!ka gec!kme !le yapı-

lıyor. Dalış esnasından çek!len !lk fotoğraflar 
hemen NASA’nın Der!n Uzay Ağı (DSN) !le-
t!ş!m çanakları tarafından alındı. Satürn’ün 
atmosfer!ne !l!şk!n basına ver!len !lk fotoğ-
raflarda Satürn’ün kuzey kutbundak! 2000 
km gen!şl!ğ!ndek! büyük g!rdabın resm! 
gönder!ld!. Öte yandan Satürn atmosfer!n-
dek! beyaz renkl! b!rçok bulutun da varlığı 
görüntülend!.

İlk ver!lerden alınan sonuçlar halkalar-
dak! toz m!ktarının beklenenden çok daha 
düşük olduğunu gösterd!. Aslında bu yazının 
yazıldığı sırada 4 dalış başarılı b!r şek!lde 
gerçekleşm!şt! ve korku ver!c! senaryo olan 
Cass!n!’n!n halkalarda bulunan büyük b!r 
parçaya çarpması düşünces! de artık nere-
deyse yok oldu. Çünkü Cass!n!’n!n Radyo ve 
Plazma Dalgaları B!l!m! (RPWS) dedektörü 
dalış sırasında çalışan !k! enstrümandan b!r!-
s!yd!. RPWS, Satürn’ün halkalarının dışında 
gezerken yüzlerce halka parçacığına rastla-
mış olsa da 26 N!san’dak! Satürn’e yakın hal-
kaların arasından geç!ş!nde sadece b!rkaç 
tane parçacığa rastladı. Bunların da boyutu 
duman kalınlığında (1 m!kron c!varı). Dola-
yısıyla !nanılmaz b!r düşük b!r parça yoğun-
luğu !le karşı karşıyayız d!yeb!l!r!z.

Ş!md!l!k bu dalışlardan elde ed!len sonuç-
lar, Satürn’ün en bel!rg!n ve en güzel yapısı 
olan halkaları hakkında hala öğrenmem!z 
gereken çok şeyler!n olduğunu göster!yor 
ve b!z de kalan dalışların başarılı b!r şek!lde 
yapılmasını ve Cass!n!’n!n son günler!nde 
b!ze daha çok yen! b!lg! göndermes!n! üm!t 
ed!yoruz.

Not: Bu makaledek" düşünceler tamamen  
yazarın düşünceler"d"r ve NASA, Jet İtk"  
Laboratuvarı veya Caltech’" bağlamaz.
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PopSc! Etk!nl!kler!
Web s!tem!ze katkıda bulunan Popular Sc!ence 
Gönüllüler! grubundak! Yen! Yüzyıl Ün!vers!-
tes! İç M!marlık bölümü öğret!m görevl!s! Eren 
Okar’ın davet!yle katıldığımız Yen! Yüzyıl Ün!-
vers!tes! panel! oldukça key!fl! geçt!. Etk!nl!kte 
daha önce başka ün!vers!telerde gerçekleşt!r-
d!ğ!m!z panellere katılan öğrenc!ler! tekrar gör-
mek de hoş b!r sürpr!z oldu. Dahası aynı durum-
la B!lg! Ün!vers!tes! panel!nde de karşılaştık. 
Şah!n Ekş!oğlu ve Tuna Emren’!n konuşmacı 
olarak katıldığı B!lg! Ün!vers!tes! panel! akşam 
saat!ne denk geld!ğ! !ç!n 3 saate yakın sürdü. 

3 Dak!kada Tez 
Yarışması
P o p u l a r  S c !e n c e  Ya -
y ı n  Yö n et m e n !  Şa h !n 
Ekş!oğlu’nun jür! üyes! 
olarak katıldığı b!r d!-
ğer etk!nl!k de Sabancı 
Ün!vers!tes!’nde gerçekleş-
t!. Doktora öğrenc!ler!n!n 
İng!l!zce olarak çalışmala-
rını anlattığı bu yarışmanın 
çok öneml! b!r kuralı var: 3 
dk’lık b!r zaman d!l!m! !ç!n-
de sunumu b!t!reb!lmek. 

Cassini’nin 
bugüne kadar 
yaptığı bütün 
manevraların  
yörüngeleri

Yeni Yüzyıl  
Üniversitesi Paneli

Panelden sonra Bilgi Üniversitesi 
Robotik Kulübü ile hatıra fotoğrafı 
çektirdik.

3MT Yarışması jürisi: Murat Germen, 
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