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ÖNSÖz
Merhaba,

Bu ay, NASA’nın uzaya fırlattığı Kepler teleskobuyla ilgili iki 
önemli keşif haberini sizlerle paylaşıyoruz. Bu yılın başından 
beri önemli bir çok keşif haberine tanık olduk. 2014 oldukça 
heyecanlı geçiyor! Bu sayıda sunduğumuz keşiflerden biri; ilk 
defa bir yıldızda gözlenen çekimsel mercek etkisi ile ilgili. Diğeri 
ise çok daha fazla merak uyandırabilecek nitelikte. İlk kez yer 
benzeri bir ötegezegen keşfedildi. Ayrıca bu yer benzeri geze-
gen, çevresindeki yıldızın yaşama uygun bölgesinde bulunuyor. 
Kim bilir, belki yakında yer dışı canlılarla da iletişime geçeriz.

Bu yılın bir başka keşfi ise çalışmalarını ABD’de sürdüren bir 
Türk astrofizikçiden geldi. Dr. Mükremin Kılıç ve ekibi Galaksi-
mizde Güneş’e en yakın ve en yaşlı beyaz cüceyi keşfettiler. Bu 
haberi önümüzdeki sayımızda bulacaksınız.

İstanbul üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 
Bölümü’nün öğrenci kulübü, Amatör Astronomlar Kulübü 
(AAK) 1991’den bu yana her yıl halka açık bir astronomi etkinli-
ği düzenliyor. “Mayıs Etkinliği” adıyla bilinen bu etkinliğe her yıl 
binlerce kişi katılıyor. Özellikle İstanbul’daki ilk ve orta dereceli 
okullardan öğrenciler ve çok sayıda astronomi meraklısı her yıl 
düzenli olarak etkinliği takip ediyor. AAK bu yıl etkinliği 14-15-
16 Mayıs tarihlerinde düzenliyor. Etkinlik hakkında bilgi alabile-
ceğiniz adresler Gökyüzü’nün sayfalarında.

Gökyüzü’nüz açık olsun...

sinan alİş
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İstanbul üniversitesi Amatör Astronomlar 
Kulübü, gelenekselleşmiş Mayıs Etkinliği’ni bu 
yıl 14-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek.

Etkinlikte hem öğrenci hem de konusunda 
uzman biliminsanlarınının yapacağı sunumlar, 
gece gökyüzü ve gündüz Güneş gözlemleri, ço-
cuklara yönelik atölyeler, İstanbul üniversitesi 
Gözlemevi ziyareti gibi çeşitli etkinlikler yeralı-
yor.

Etkinliğin ayrıntılı programına AAK’nin Face-
book sayfasından ulaşabilirsiniz.

Amatör Astronomlar Kulübü Geleneksel Mayıs Etkinliği

AMATöR ASTRONOMLAR 
KULÜBÜ GELENEKSEL MAYIS 
ETKİNLİĞİ

© İÜ-AAK - Mayıs Etkinliği 2014 afişi.

© Korhan Yelkenci, Akhun Aktosun 

www.facebook.com/amatorastronomlarkulubu
www.facebook.com/amatorastronomlarkulubu
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İlk yer Benzeri Ötegezegen Bulundu

Kepler (NASA) uydusuyla gözlem yapan  
astronomlar, çevresinde dolandığı yıldızın “ya-
şama uygun bölge”sinde bir ötegezegen keşfet-
tiler. üstelik bu yeni bulunan ötegezegen yer’e 
benziyor.

yaşama uygun bölge (İng. habitable zone) 
terimi bir gezegenin yıldızına olan uzaklığının, 
suyun sıvı halde bulunmasına izin verdiği yö-
rüngeler için kullanılıyor. şimdiye kadar keş-
fi doğrulanmış 1706 ötegezegen bulunuyor. 
Bunlar arasında çevrelerinde dolandıkları yıl-
dızın yaşama uygun bölgesinde gezegenler 
bulunmasına karşın şimdiye kadar yer benzeri 

bir ötegezegen keşfedilememişti. Daha önce 
keşfedilen en küçük ötegezegen bile yer’den 
%40 daha büyüktü. Kepler uydusunun uzaydan 
yaptığı duyarlı gözlemlerle ilk kez yer benzeri bir 
ötegezegen keşfedilmiş oldu.

Keşfedilen bu ötegezegen Kepler-186f ola-
rak adlandırıldı. Ötegezegenin boyutları bilinme-
sine karşın kütlesi ve kimyasal yapısı bilinmiyor. 
Bu tür bilgiler, yakın gelecekte NASA’nın hayata 
geçireceği James Webb Uzay Teleskobu (Ja-
mes Webb Space Telescope - JWST) ve Öte-
gezegen Tarama Uydusu (Transiting Exoplanet 
Survey Satellite - TESS) ile belirlenebilecek.

İLK YER BENzERI öTEGEzEGEN 
BULUNDU

© NASA

© NASA - Kepler-186f gezegeninin sanatçı gözüyle oluşturulmuş görüntüsü.
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İlk yer Benzeri Ötegezegen Bulundu

Kepler-186f’nin keşfinin duyurulduğu ma-
kalenin başyazarı Elisa Quintana, yer Dışı Akıllı 
canlıları Araştırma Enstitüsü (Search for Extra-
terrestrial ıntelligence - SETı) araştırmacıların-
dan. Ona göre Güneş Sistemi dışında yaşam 
araştırmalarında önce yer benzeri bir gezege-
nin bulunmasına ağırlık verilir. üzerinde yaşam 
olduğunu bildiğimiz tek gezegenden, yer’den, 
yola çıkarak başka canlılar bulunabilir. yapısal 
özelliklerini ve atmosferini bilmesek de Kepler-
186f’in keşfi bu yolda atılmış çok önemli bir 
adım.

Kepler-186f, Güneş Sistemi’nden 500 ışıkyılı 
uzaklıkta, Kuğu takımyıldızındaki yıldızın (Kep-
ler-186) bulunan 5 gezegeninden biri. Gezege-
nin çevresinde dolandığı yıldız Güneş’in yarı bü-
yüklüğünde, M tayf sınıfından bir kırmızı cüce 
yıldız. Galaksimizdeki yıldızların çoğunluğu 

Kepler-186 türü yıldızlardan. Dolayısıyla, Güneş 
Sistemi dışında bir yaşamın, böyle bir yıldızın 
çevresindeki gezegenlerde bulunma olasılığı 
yüksek. Kepler-186f’nin kendi yıldızı çevresinde-
ki dolanımı 130 gün sürüyor. Ayrıca gezegenin 
yaşama uygun bölgede bulunması, üzerinde 
yaşam bulunmasını gerektirmez. Kepler-186 
sisteminin diğer dört gezegeni ise sırasıyla 4, 7, 
13 ve 22 günlük dolanım dönemlerine sahipler. 
Bu süreleri Merkür’ün Güneş çevresindeki dola-
nım süresine benzetebiliriz. Dolayısıyla bu dört 
gezegen yaşam barındırmak için fazla sıcaklar.

Kepler uydusu şimdiye kadar 150 binden 
fazla yıldızın ışık değişimlerini ölçtü. Bu ışık de-
ğişimlerindeki duyarlılık, Kepler-186f’nin keşfin-
de olduğu gibi, yer benzeri gezegenlerin bulun-
ması için yeterli. 

© NASA - Kepler-186f’in yörüngesi ile Güneş Sistemi’nin iç kısımlarının karşılaştırılması. Yeşil alanlar her iki yıldızın yaşama 

uygun bölgesini gösteriyor.

 NASA

Kaynak: 

%28http://www.nasa.gov/ames/kepler/nasas-kepler-discovers-first-earth-size-planet-in-the-habitable-zone-of-another-star/%23.U3FE962Sxn8%29
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Gezegen avcısı Kepler teleskobu (NASA) ile 
bir çift yıldız sisteminde mercek etkisi gözlendi. 
Astronomlar uzun süredir bir yıldızın yaratacağı 
mercek etkisini gözlemeye çalışıyordu.

Kepler teleskobuyla gözlem yapan astro-
nomlar, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesin-
de dolanan bir beyaz cücenin yarattığı mercek 
etkisini gözledi. Çalgı (Lyra) takımyıldızında 
Güneş’ten 2600 ışıkyılı uzaklıktaki çift yıldız sis-
temi daha önce olası bir ötegezegen sistemi 
olarak sınıflandırılmıştı.

Ethan Kruse ve Eric Agol (Washington üni-
versitesi, ABD) KOı-3278 diye adlandırılan yıldı-
zın parlaklığında her 88 günde bir 5 saat süren 
binde birlik (%0.1) bir artış gözlediler. Bu dö-
nemli parlaklık artışına sistemdeki beyaz cüce-
nin neden olduğu sonucuna vardılar.

Beyaz cüceler Güneş benzeri yıldızların ev-
rimlerinin son aşaması. Son derece yoğun ve 
sıcak olan beyaz cüceler Güneş kütlesindeki ve 
boyutundaki bir yıldızın yer büyüklüğüne sıkış-
mış biçimi. Bu yüksek yoğunluğuyla bir beyaz 
cüce, kendi yörüngesinde dolanan yıldızın ışığı-
nı “çekimsel mercek” etkisiyle güçlendirebilir.

Büyük kütleli gökcisimlerinin (beyaz cüce, 
nötron yıldızı, karadelik, galaksi kümesi gibi) 
uzay-zamanı bozduğu ve yanlarından geçen ışı-
ğın doğrultusunu bükerek değiştirdiği biliniyor. 
Çekimsel mercek etkisini ilk olarak 1915 yılında 
Albert Einstein öngörmüştü. Bir gökcisminin 
ışığı önündeki daha kütleli gökcismi tarafından 
bükülür ve ışığı bükülen gökcisminin genelde 
birden fazla görüntüsü oluşur. Ancak bu gök-
cismi yıldız gibi açısal boyutu küçük olduğunda, 
ortaya çıkan bu görüntüler ayırt edilemeyebilir. 

Çift yıldızda Çekimsel Mercek Etkisi

ÇİFT YILDIz SİSTEMİNDE 
MERcEK ETKİSİ GözLENDİ

 © Rogelio Bernal Andreo 

© Science - Bir beyaz cücenin yaratacağı mercek etkisinin Güneş görüntüsü üzerindeki benzeşimi.

Samet SERÇE
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Bunun yerine, gökcisminin parlaklığında bir ar-
tış farkedilebilir.

Bir çift yıldız sisteminde çekimsel mercek 
etkisinin gözlenebileceğini ilk kez 1971 yılında 
Douglas Hube ve clement Leibovitz öngördü. 
Çalışmalarında, çift yıldız sistemlerindeki beyaz 
cüce ve nötron yıldızı gibi yoğun gökcisimleri-
nin, çevrelerinde dolanan yıldızın ışığını arttı-
rabileceğini gösterdiler. Bu çalışmadan iki yıl 
sonra André Maeder bu etkinin beyaz cüceler 
sözkonusu olduğunda ne kadar olması gerekti-
ğini hesapladı. Bu olgu bugüne kadar gözlene-
memişti. Gezegen avcısı olarak bilinen Kepler 
teleskobunun yüksek duyarlıklı gözlemleri ile bir 
yıldız üzerindeki çekimsel mercek etkisi gözlen-
miş oldu.

İlginç olan, Kepler’in bu yıldızı bir ötegezegen 
adayı olarak belirlemiş olması. Kepler gözlem-
lerinde sistemden gelen ışınım düzenli olarak 

sönükleşmekteydi. Bu da yıldızın çevresinde 
dolanan bir gezegen olarak yorumlanmıştı. Bu 
çalışma ile sistemin ışığında meydana gelen 
azalmanın aslında beyaz cücenin yıldız tarafın-
dan örtüldüğünde oluşan sönükleşme olduğu 
gösterildi.

Çift yıldızda Çekimsel Mercek Etkisi

Nature

Kaynak: 

© Science - Beyaz cücenin yıldızın önünden (sol) ve arkasından (sağ) geçerken kaydedilen ışık değişimleri. Sağdaki ışık 

değişimi örtülme olayından, soldaki değişim ise mercek etkisinden kaynaklanıyor.

© Eric Agol - KOI-3278 sistemindeki ışık değişimlerinin 

şematik gösterimi.

%28http://www.nature.com/news/white-dwarf-acts-as-cosmic-magnifying-glass-1.15072%3FWT.ec_id%3DNEWS-20140422%29


Gökyüzü

28 Mayıs 2014

YeniaY

7 Mayıs 2014

ilkdördün

14 Mayıs 2014

 dolunaY Sondördün

21  Mayıs 2014 
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BU AyKİ GÖKyüzü

1 Mayıs 2014, 
saat 23:00

15 Mayıs 2014,
 saat 22:00

30 Mayıs 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: Bu ay içinde yılın en iyi konumuna 
gelecek. Ay boyunca akşam gökyüzünde yera-
lacak. Ayın ilk günlerinde erken batan gezegen, 
ilerleyen günlerde ufukta daha da yükselecek ve 
ayın son günlerinde Güneş’ten yaklaşık bir bu-
çuk saat sonra batacak.

Venüs: Mayıs’ta sabah gökyüzünde yeralı-
yor. Güneş doğmadan yaklaşık bir buçuk saat 
önce doğu ufkunda yükseliyor.

Mars: Hava karardığında gökyüzünde yer-

alıyor. “Kızıl Gezegen”e gökyüzünde eşlik eden, 
altındaki parlak nokta ise Spica yıldızı.

Jüpiter: Ayın ilk günlerinde akşam saatle-
rinde güneybatı ufkunda görülebilen gezegen 
gün geçtikçe daha erken batıyor. İlk zamanlar 
geceyarısına kadar gökyüzünde kalan gezegen, 
ayın son günlerinde Güneş battıktan yaklaşık 
bir saat sonra gökyüzünü terk ediyor.

Satürn: Halkalı gezegen hava karardığında 
doğu ufkunda yerini alıyor ve tüm gece boyun-
ca gökyüzünde bulunuyor.

tUG   -   stellarıUm

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


