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Rosetta, kuyruklu yıldızla buluştu; 

Twitter canlı  yayınladı
10 yıl önce fırlatılan Rosetta, 12 Kasım 2014’te Philae 
isimli aracı kuyruklu yıldızın yüzeyine indi. 

Rosetta uzay aracı, bir 
kuyruklu yıldız ile buluşup 
üzerine iniş yaptı. 2 Mart 
2004 tarihinde fırlatılan uzay 

aracı, Güneş Sistemi’deki 10 yıllık 
yolculuğun sonunda 6 Ağustos 2014 
tarihinde kuyruklu yıldıza ulaştı. O 
zamandan beri Rosetta uzay aracı, 
kuyruklu yıldızın çevresi ve çekirdeği 
hakkında bilgi topluyor. 12 Kasım 
2014 tarihinde, Rosetta’nın Philae 
isimli aracı kuyruklu yıldızın yüzeyine 
indi ve arazide çalışıyor. Philae 
kuyruklu yıldızın çekirdeği ile ilgili 
görüntüleme ve örnekleme araçları 
taşıyor.

Bu uzay görevi, Almanya 
Darmstadt’daki Avrupa Uzay 
Ajansı’nın (European Space 
Agency –ESA) Avrupa Uzay 
Operasyonları Merkezi’nden (ESOC) 
kontrol ediliyor. Görev, ESA üyesi 
devletler ve NASA’nın katkılarıyla 
gerçekleştiriliyor. Rosetta Philae’nin 
yüzeye inişi DLR ve MPS (Almanya), 
CNES (Fransa) ve ADİ (İtalya) 
liderliğindeki konsorsiyum tarafından 
yönetildi. Bilim adamları bu görevin 
aya inişten daha karmaşık olduğunu 
iddia ediyor.

Ayrıca iniş www.esa.int/rosetta ve www.dlr.de de canlı yayınlandı.
İnsanlığın uzay serüveni açısından bir kilometre taşı olan bu önemli olayla ilk 
kez bir kuyrukluyıldız, çok yakından tanınma olanağına kavuştu. Rossetta’nın 
Dünya’dan yüz milyonlarca kilometre uzaklıktaki bu cisme ulaşması 10 yıldan 
fazla bir süre ve 7 milyar kilometreden daha uzun süren bir yolculuk gerektirdi. 
Rossetta Philae kondusunu 67P/Churyumov–Gerasimenko üzerine indirdiğinde 
insanlık ilk kez bizden bu kadar uzaklıktaki bir uzay görevini başarıya ulaştırmış 
oldu. Rosetta’nın iniş aracı Philae, kuyruklu yıldız yüzeyinde görüntüler alıp ölçüm 
yaparak elde ettiği verileri Dünya’ya gönderiyor. Philae’nin topladığı bilgilerin 
kuyruklu yıldızların yapısına ilişkin birçok soruya ışık tutması bekleniyor.

Twitter’dan izlendi
“Philae”nin kuyrukluyıldızın 
yüzeyinden aldığı görüntüler, 
Twitter üzerinden dünya ile 
paylaşıldı.
Bu uzay görevi, Twitter’dan 
da saniye saniye takip 
edidi. Vatandaşlar ekibe 
Twitter’dan katılabildi, soru 
yöneltebildi. “Philae”nin 
inişine ilişkin ilk fotoğraflar 
da Twitter üzerinden 
paylaşıldı.

Twitter’da Philae’nin adına 
açılmış resmi hesaptan 17 
dilde  “Ben vardım. Yeni 
adresim 67P” tweeti atıldı.

İnsanlığın uzayı ve gök cisimlerini 
anlamasında tarihi bir gelişme

Philae’nin yüzeye inişi yaklaşık 7 saat sürdü. Bu sırda 
Rossetta ile Dünya arasındaki mesafe 500 milyon 
kilometreden fazla ve ışık hızı da sonlu olduğu için, 
Rossetta’dan gelen sinyaller, 28 dakika 20 saniye gibi bir 
sürede Dünya’ya ulaştı. 

Pek çok televizyon kanalı ve ESA TV de uzay bilimlerindeki 
bu tarihi anı naklen yayınlayacak. 
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