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ÖNSÖz
Merhaba,

Temmuz’un son günlerinde sizlerle, gelenek olduğu üzere, 
Saklıkent’te buluştuk. Bu yıl katılımcı sayısının artması bizle-
ri çok sevindirdi. şenlik ekibi ve diğer tüm çalışanlarla birlikte 
450’ye yakın kişiydik. şenlik ile ilgili tüm fotoğraflara ve vide-
olara TüBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin Gökyüzü Gözlem şenliği 
sayfasından (http://senlik.tug.tubitak.gov.tr) ulaşabilirsiniz. 
şenliğe katılamayanlar neler yaptığımızı oradan görebilirler.

Astronomi dünyasında her yeni gelişme büyük bir heye-
canla sunuluyor. Özellikle yeni bir uydu veya teleskop için bu 
heyecanı görmemek mümkün değil. yeni bir “oyuncağın” eri-
şimimize açılması elbette önemli ancak her yeni oyuncak çok 
büyük izler bırakmıyor. yaklaşık 15 yıl önce çalışmaya başlayan 
chandra X-ışın Gözlemevi astronomi tarihine adını altın harf-
lerle yazdırdı bile. şimdiye kadar üretilmiş ve çalıştırılmış diğer 
X-ışın uydularından çok daha etkili bir araç haline geldi. Özel-
likle şimdiye kadar ulaşılamamış ayrıntıda görüntüleri bilim in-
sanlarının hizmetine sundu. chandra hakkındaki yazımızda bu 
ayrıntıları bulacaksınız.

Gökyüzünüz açık olsun.

Sinan ALİş
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31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleşen Gökyüzü Gözlem şenliği 17. yılını 
geride bıraktı. Bu yıl gökyüzü bir başkaydı. Ay’ın 
Hilal evresi ile başlayan gökyüzü yolculuğumuz, 
gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karanlık ve 

gizemli bir geceye bırakıyordu. Bu karanlık ge-
cenin üzerinde yaramazlık yapan sıcak gök-
taşlarını izlemek ise cabası. Bunların yanında 
hangi teleskoptan gözlem yapsam, bulundu-
ğum anı mı görüntülesem, dostlarımla sohbet 
mi etsem derken biz gökyüzü severlerin keyfine 
diyecek yoktu.

7’den 70’e yüzlerce gökyüzü meraklısını bi-
raraya getiren bu etkinliğe, bir kere katılıp bir 
daha katılmamak, gökyüzüne bakıp aşık olma-

mak, yeni dostluklar edinmemek gibi bir şan-
sınız asla yoktur. TüBİTAK Ulusal Gözlemevi 
(TUG)’nin düzenlediği bu etkinlik, farklı illerden 
gelen renkli karakterlerle ve güleryüzlü uzman-
larla (bu yılın turuncu t-shirtlüleri), birbirinden 
donanımlı eğitmen kadrosuyla her yıl kendini 
yenilemekte ve katımcıları her yıl farklı bir sürp-
rizle ağırlamaktadır. 

Bakırlıtepe’nin eteklerinde, 2000m yüksek-
likteki Saklıkent’te (Antalya) gerçekleşen 17. 
Ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği’ne 400’den faz-
la kişi katıldı. Karanlık, yıldızlı bir gökyüzü altın-
da bulunmanın yanısıra, şenlik boyunca kamp 
yapmak ve çadırda uyumak da katılımcıları 
Saklıkent’e çeken diğer bir unsur. 

17. Ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği’nin Ardından 17. Ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği’nin Ardından

17. ULUSAL GÖKyÜZÜ 
GÖZLEM ŞENLİĞİ’NİN ARDıNDAN
zeynep AVcı
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17. Ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği’nin Ardından

İlk gece çıplak gözle takımyıldızları gözleyip, 
onlarla ilişkilendirilen mitolojik hikayeleri öğre-
nen şenlik katılımcıları, sonraki iki gece boyun-
ca uzmanlar ve eğitmenler eşliğinde teleskop-
larla Ay’ı, gezegenleri ve derin uzay cisimlerini 
gözlediler.

Gözlem sırasında yapılan gökbilim soh-
betleri, program akışı dahilinde gün boyunca 
her yaşa uygun gökbilim atölye çalışmaları ve 
amatör astronomlara yönelik seminerlerle, dolu 
dolu 4 gün geçti.  Türkiye gökbiliminin kalbinin 
attığı Ulusal Gözlemevi ziyareti sayesinde en 
büyüğü 1.5m olan teleskopları yakında görüp, 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinen katı-
lımcılar daha sonra şenlik alanına geri döndüler.

şenlik boyunca gerçekleşen her bir etkinlik-
le gökyüzü severler, amatör gökbilimciliğe bir 

adım daha yaklaştı. Gökyüzü Gözlem şenliği 
profesyonel gökbilimcilerin de soluması gere-
ken bir ortam. Bazı amatör gökbilimcilerin bir 
süre sonra profesyonel olduklarını ve şenlikte 
görev aldıklarını görüyoruz. Bu, her yıl daha da 
artıyor ve giderek kocaman bir aile oluyoruz.

Etkinlikler dışında, gece gözlemlerinde te-
leskoptan teleskopa koştururken, “Gökyüzü 
Avcıları” diye adlandırabileceğimiz bir gökyüzü 
fotoğrafçısının karesine yakalanmış olmanız 
olası. Karanlıkta önünüzü görmek için feneri-
nizi açtığınızda, “lütfen ışığınızı söndürür mü-
sünüz?” diye uzaktan gelen bir sesi duyabilirsi-
niz. Bu uyarı sizi başta sinirlendirebilir ama bir 
bakmışsınız bir sonraki yıl siz de bir “Gökyüzü 
Avcı”sı olmuşsunuz. Kendi teleskopu ile gelen 
katılımcılar, hatta kendi teleskopunu yapıp gel-
miş gökyüzü aşıkları ile tanışmak ise şenliğin 
en keyifli anları. Bunların hepsi size yeni hobiler 
kazandırabilecek, en azından bir dürbün veya 
teleskop almak isteyeceksiniz, belki de kendi 
teleskopunuzu yapmak isteyeceksiniz.

Bir şenliği daha böyle geride bıraktık. Umu-
yoruz ki, gözlem şenliği bu amatör ruhu koru-
yarak devam eder. Gökyüzüne bakmak ile gör-
menin farkını anladığımız, gün doğumu ve gün 
batımlarının artık daha bir hayranlık uyandırdığı, 
karanlık ve yıldızlı bir gökyüzünde görüşmek 
üzere. Çantalarımız serpiştirilecek yıldız tozuy-
la dolu eğer sizin de gökyüzü merakınız varsa... 
Haydi 18. şenliğe!

Tubitak Ulusal Gözlemevi 

Kaynak: 

http://senlik.tug.tubitak.gov.tr
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Bepicolombo, Avrupa Uzay Ajansı (ESA)’nın 
Merkür’e göndereceği ilk uzay aracıdır ve Ja-
ponya Uzay Ajansı (JAXA) işbirliğiyle yürüteceği 
bir projedir. Proje iki uzay aracından oluşuyor. 
ESA, Merkür’ün yörüngesinde dolaşacak uzay 
aracını (Mercury Planetary Orbiter) yaparken, 
JAXA da Merkür’ün manyetosferinde dolaşa-
cak araç (Mercury Magnetospheric Orbiter) için 
katkı sağlayacak.

1973’te gönderilen Mariner 10 uzay aracı 
Merkür’ün manyetik alanı ve manyetosferinin 
varlığını ortaya çıkarmıştı. Bepicolombo ise 
Merkür’ün manyetik alanını, manyetosferini, 
yüzeyi ve iç yapısını kapsamlı olarak incelerken 

bunların yanında karasal gezegenlerin evrimine 
özgü unsurları, gezegene yakın olan yıldızın yani 
Güneş’in evrimi ve kökenini, ince atmosferini de 
araştıracak. Ayrıca Einstein’ın genel görelilik ku-
ramını da doğrulayacak.

Peki neden sistemin en küçük gezegeni? 
Avrupalı biliminsanları Merkür’ün en zorlu ve 
en uzun vadeli gezegenlerden biri olduğunu dü-
şünüyorlar. Merkür ile Güneş arasındaki yakın-
lık uzay aracının ulaşması ve zarar görmeden 
görevini yerine getirmesini zorlaştırıyor. Bilimin-
sanları, Merkür’ü, gezegenin kendisi ve Güneş 
Sistemi’nin oluşumunu araştırma konusunda 
sağlayabileceği ipuçları ve Dünya’dan yapılacak 

Bepicolombo

© ESA 

BELıcOLOMBO
Melani UyKız
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Bepicolombo

ESA - JAXA

Kaynak: 

© ESA / MPO ve MMO’nun Merkür’ün yörüngesindeki 

temsili görüntüleri.

gözlemler ile elde edemeyecekleri bilgiler için 
seçtiler.

2015 yılında Ariane 5 roketi ile fırlatılacak 
olan sonda 4200 kg ağırlığında. ESA’nın geliş-
tirdiği birinci aracın (MPO) yörünge dönemi 2.3 
saat ve Merkür’e en fazla 400 km yaklaşıp en 
çok 1500 km uzaklaşacak. JAXA’nın geliştirdiği 
ikinci araç ise gezegene yine MPO kadar yakla-
şacak ama gezegene en uzak olduğunda 12000 

km ötede duracak.  Bu ikinci aracın (MMO) yö-
rünge dönemi ise 9.2 saat. Araç Merkür’e ula-
şırken Dünya, Ay ve Venüs’ün çekim kuvvetlerin-
den destek alacak.

Bepicolombo’nun 2022’de Merkür’e varması 
ve yörüngede bir yıl görev yapması öngörülüyor.

http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm%3Ffareaid%3D30
http://www.jaxa.jp/projects/sat/bepi/index_e.html


8 Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Nasa’nın chandra X-ışın Gözlemevi 15 yaşında

1990 – 2000 arasında NASA’nın dört bü-
yük uydu projesinden (Hubble Uzay Teleskobu, 
compton Gama-ışın Teleskobu, Spitzer Uzay 
Teleskobu, chandra X-ışın Gözlemevi) biri olan 
chandra projedeki X-ışın gözlem uydusudur. 
Gözlemevi, adını beyaz cüceler için maksimum 
kütle limitini bularak 1983’te Nobel Ödülü alan 
Subrahmanyan chandrasekhar‘dan almıştır.

chandra Gözlemevi 23 Temmuz 1999’da 
NASA‘nın columbia uzay mekiği ile yörüngeye 
oturtuldu. yer‘den uzaklığı en yakın konumda 
(enberi) 10.000 km, en uzak konumda (enöte) 
ise 140.000 km’dir. yer çevresindeki eliptik yö-
rüngesini 64 saatte tamamlıyor ve her bir yö-
rüngede toplamda 55 saatlik bir gözlem süresi 
var. chandra ilk ışığını yani ilk görüntüsünü 19 
Ağustos 1999’da aldı.

Teleskop galaksi kümeleri, karadelikler, nöt-
ron yıldızları gibi çok sıcak cisimlerden gelecek 
X-ışınlarını belirlemek amacıyla, kendinden ön-
ceki X-ışın teleskoplarından uzaysal ve tayfsal 
çözünürlük bakımından birkaç kat daha duyarlı 
tasarlandı. chandra duyarlı olduğu 0.1 - 10 keV 

enerji aralığında ROSAT gibi benzer uydulardan 
50 kat daha iyi çözünürlüğe sahip.

chandra birkaç ana bileşenden oluşmakta-
dır. HETG (High Energy Transmission Grating 

NASA’NıN cHANDRA X-ıŞıN GÖZLEMEVİ 
15 yAŞıNDA
Hasret ATASOy

© Michael Oshtrakh - 15 Şubat 2013’te Chelyabinsk (Rusya)’e düşen göktaşı.

© NASA - Subrahmanyan Chandrasekhar

 (19 Ekim 1910 - 21 Ağustos 1995)
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Nasa’nın chandra X-ışın Gözlemevi 15 yaşında

Chandra (sağ) ile ROSAT’ın (sol) çözünürlüklerinin karşılaş-

tırılması. Karşılaştırılan görüntüler Yengeç (Crab) süpernova 

kalıntısına ait.

Chandra X-ışın Gözlemevi

- yüksek Enerji Geçiren Kırınım Ağı) ve LETG 
(Low Energy Transmission Grating - Düşük 
Enerji Geçiren Kırınım Ağı) uydu üzerinde bu-
lunan iki kırınım ağıdır. Bu kırınım ağları gelen 
X-ışınlarının yayılmasını ve alıcılara yansıtıl-
masını sağlarlar. Uydu üzerindeki en yüksek 
çözünürlüklü tayflar bu ağlar yardımıyla alınır.  
Uyduda görüntüleme görevini ise iki ayrı alıcı 
üstlenmiştir. Bunlar; HRc (High Resolution ca-
mera - yüksek Çözünürlüklü Kamera) ve AcıS 
(Advanced ccD ımaging Spectrometer - Geliş-
miş ccD Görüntüleyici Tayfölçer)’dir

chandra mükemmel duyarlılık ve çözünür-
lüğü ile bilinen en uzak kuazarlardan en yakın 
gezegenlere kadar geniş bir yelpazede gökci-
simlerinin incelenmesine yardımcı oldu. Galak-
simizin merkezindeki süper kütleli karadeliğin 
çevresindeki bölgeyi gözledi ve başka karade-
liklerin keşfedilmesine yardımcı oldu. Ayrıca 
chandra çarpışan galaksi kümelerinin gözlem-
lerini yaparak karanlık maddenin doğrudan ka-
nıtlarına ulaşılmasını sağladı.

chandra’nın 15. yıldönümünü kutlamak için; 
yengeç, Tycho, G292.0+1.8 ve 3c58 olmak 
üzere dört süpernova kalıntısı gözlendi.

YENGEÇ BULUTSUSU
Bulutsuyu ilk kez 1731’de John Bevis gözle-

miştir. 4 Temmuz 1054 tarihinde gerçekleşen 
bir süpernova patlamasının kalıntısıdır. Süper-
novanın tarihi kesinlikle biliniyor çünkü Çinli 
gökbilimciler bir yıldızın aniden gündüz bile 
görülebilecek kadar parladığını kayıtlara geç-
mişler. Bu yıldız parlaklığı sayesinde, 23 gün sü-
resince gündüz görülebilmiş. yer’den yaklaşık 
7000 ışıkyılı (2 kpc) uzaktadır. Süpernovanın 
kalıntısı olan bulutsu saatte 4 milyon km hızla 
genişlemekte ve gama ışınlarından X-ışınlarına, 
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Nasa’nın chandra X-ışın Gözlemevi 15 yaşında

Chandra X-ışın Gözlemevi

Chandra’nın 15. yıldönümü için gözlenen dört süpernova kalıntısı.

SPACE - HARVARD - HARVARD - HARVARD

Kaynak: 

morötesinden görünür dalgaboylarına ve kırmı-
zıötesinden radyo dalgalarına kadar geniş bir 
aralıkta ışınım yaymaktadır.

TYCHO
Kasım 1572 başlarında patlamış ve pek çok 

bağımsız gözlemci tarafından keşfedilmiştir. 
SN 1572, B cassiopeiae veya 3c10 adlarıyla da 

bilinen, Kraliçe takımyıldızındaki Tip ıa süperno-
vasıdır. Çıplak gözle görülebilmiş sekiz süper-
nova patlamasından biridir.

3C58
3c58 Çin ve Japon gökbilimcilerin 1181’de 

gözlediği bir süpernovanın kalıntısıdır. Bu gö-
rüntüde, chandra tarafından tespit edilen dü-
şük, orta ve yüksek enerjili X-ışınları sırasıyla 
kırmızı, yeşil ve mavi olarak görülmektedir.

G292.0+1.8
Dünya’dan uzaklığı 20.000 ışıkyılıdır.

Birçok gökbilimciye göre, chandra, astrono-
mide önemli değişimlere neden oldu. 15 yıldır 
gökcisimlerinin X-ışın dalgaboylarında oldukça 
hassas ölçümlerini bilim dünyasına sunarak, 
fiziksel özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağ-
ladı. 

http://www.space.com/26612-nasa-chandra-xray-observatory-15-years.html
http://chandra.harvard.edu/15th/
http://chandra.harvard.edu/press/14_releases/press_072214.html
http://cxc.harvard.edu/


Gökyüzü

25 Ağustos 2014

YeniAY

4 Ağustos 2014

ilkdördün

10 Ağustos 2014

 dolunAY sondördün

17  Ağustos 2014 
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BU AyKİ GÖKyüzü

1 Ağustos 2014, 
saat 23:00

15 Ağustos 2014,
 saat 22:00

30 Ağustos 2014, 
saat 21:00

 için gökyüzü

AY tAkViMi

Not: yıldızlar, her gece yaklaşık 4 dakika daha erken doğarlar. Dolayısıyla her 15 günlük bir dön-
güde (15x4’=60’), 1 saatlik değişimle (gecikmeyle) aynı gökyüzünü görürüz. Bundan dolayı 15 
günde bir „1 saat öncesi” aynı gökyüzüdür.

Süleyman FİşEK



Gökyüzü
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Gezegenlerin konumları:

Merkür: Gezegen Ağustos ayının ilk yarısın-
da gözlenemeyecek. Kalan günlerde ise tümüy-
le açık bir batı ufku gerekli. Ancak bu şekilde, 
günbatımından yaklaşık yarım saat sonra geze-
geni görebilirsiniz.

Venüs: Venüs bu ay sabah gökyüzünde. 
Ayın başlarında gündoğumundan yaklaşık bir 
buçuk saat önce doğu ufkunda görülebiliyor. 18 
Ağustos sabahı Venüs ile Jüpiter gökyüzünde 
birbirlerine çok yakın konumda bulunacaklar.

Mars: Kızıl gezegenin ay boyunca gökyü-
zündeki konumunu koruyacağını söyleyebili-
riz. Günbatımından sonra güneybatı ufkundaki 
Mars’ı yaklaşık iki saat boyunca gözleyebiliriz.

Jüpiter: Bu ay sabah gökyüzündeki gezege-
ni gözlemek için ayın sonlarını beklememiz ge-
rekiyor. Jüpiter ancak ayın ikinci yarısında ufkun 
üzerinde gözlenebilecek yüksekliğe ulaşacak.

 
Satürn: 22 Ağustos’ta Mars ile yakın görü-

nüme geçecek Satürn, ay boyunca gece gök-
yüzünde bulunacak. Günler ilerledikçe gezegen 
batı ufkuna daha fazla yaklaşmış olacak. 

TUG   -   STELLARIUM

Kaynak: 

http://tug.tubitak.gov.tr/
http://www.stellarium.org/


yayın Ekibi
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1991 yılında İstanbul üniversitesi Fen Fakül-
tesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğren-
cileri tarafından kurulmuş olan AAK Türkiye’nin 
ilk amatör astronomi kulüplerinden biridir.

İstanbul üniversitesi bünyesinde, kulübe 
üye olan öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini sür-
dürmekte olan AAK, tüm üniversite öğrencile-
rinin katılımına açık olan “Haftalık Etkinlik”lerin 
yanısıra düzenli olarak halka açık etkinlikler de 
düzenlemektedir. Ayrıca yapılan davetler üze-
rine ilköğretim ve ortaöğretim okullarında özel 
etkinlikler düzenlemektedir. Özellikle geleneksel 
olarak her yıl düzenlediği “Mayıs Etkinlikleri” ile 
birçok amatör astronomi meraklısını bir araya 
getirmektedir.

Bugüne kadar yaptığımız etkinlikler sadece 
seminerle sınırlı olmayıp; diğer üniversite kulüp-
leriyle birlikte göktaşı gözlem kampları, İstan-
bul Astronomi Kulüpleri ile birlikte yuri Gecesi 
organizasyonu ve çeşitli gözlem etkinlikleri de 
bunların arasında sayılabilir. En son gözlemsel 
etkinliğimiz 2012 yılında gerçekleşen Venüs 
Geçişi gözlemi olmuştur.

AAK aynı zamanda astronomi öğrencilerinin 
bilgi ve görgülerinin artması ve gelecek plânları 
için yardımcı olması için çeşitli araştırma mer-
kezleri ve laboratuvarlara geziler düzenlemek-
tedir. AAK ekibi son yıllarda yoğun bir şekilde 
Ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği’nin organizas-

yonunda ve yürütülmesinde de görev almakta-
dır.

İ.ü.F.F. Amatör Astronomlar Kulübü’nün 
hedeflerinden en önemlisi; doğru bilgiyi halka 
ulaştırmak ve popüler bilimin araçları ile bilime 
meraklı bir kitle oluşmasına katkıda bulunmak-
tır. AAK, ancak bu sayede bir bilim toplumu ola-
bileceğimize inanmaktadır.

İletişim ve etkinlikler hakkında bilgi almak 
için:

yer : İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bi-
limleri Bölümü, İ.Ü. Merkez Kampüsü, Beyazıt

Telefon : 0212-440 00 00 - 10398
Faks : 0212-440 03 70

E-Posta : iuffaak@gmail.com 
Ağ : http://astronomi.istanbul.edu.tr/aak
Facebook: www.facebook.com/amatorastro-

nomlarkulubu
Twitter: www.twitter.com/Official_AAK

İ.Ü.F.F AMATÖR ASTRONOMLAR KULÜBÜ


