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Tam bir  y?l önce Gökyüzü'nü tekrar canland?rm??t?k; aralarda 

bo?luklar da olsa k?rk y?l?n üzer inde bir  tar ihi sahiplenip, 

sürdürmek, daha iler iye ta??mak ad?na ekipçe çal??malara 

ba?lamam?z?n üzer inden bir  y?l geçt i. Gökyüzü bu süreçte epey 

iler ledi, yepyeni bir  tasar?ma ve dinamik bir  ekibin katk?lar?yla 

geni?leyen bir  içer i?e sahip oldu. Günümüz internet ça??nda 

çevr imiçi yay?n yapmak tek alternat ifmi? gibi görünse de her 

sabah kendi eller imizle tutup okuyabilece?imiz gazeteler in, her 

ay?n ba??nda bayiden istedi?imiz dergiler in ve kitapç? raflar?ndan 

çekip ald???m?z kitaplar?n 'modas?' geçece?e benzemiyor. Yaz?yla 

kurdu?umuz ili?ki ne mut lu ki daha o kadar 'sanalla?mad?'. 

?nternet üzer inden yay?nlad???m?z bültenimizi daha uzun süreler 

elinizde tutabilmeniz, kahvenizi içerken çantan?zdan ç?kar?p 

okuyabilmenizin, tekrar tekrar ger i dönebilmeniz için 

çal??malar?m?z?n yak?n takipçisi bir  bilim dostunun ki?isel 

deste?i yard?m?yla mütevazi bir  say?da basmaya karar verdik.

?imdilik sadece T ürkiye'nin astronomi/astrofizik ile ili?kili 

üniversite bölümler i, gözlemevler i ve kütüphanelere da??t?m? 

yap?lacak bülteni iler ide gelecek ilan gelir ler iyle daha fazla 

basarak çok daha fazla ki?iye ula?t?rmak en büyük iste?imiz. 

Gökyüzü'nün bu yeni yolculu?unu yak?ndan takip etmek için 

yeni olu?turdu?umuz sosyal medya hesaplar?na göz atabilirsiniz 

(Facebook/T wit ter/Instagram'da @GokyuzuBulten ad?yla 

aratabilirsiniz).

Bu say?m?z?n içer i?ine gelirsek; astronomide en 'gizemli' 

cisimlerden bir i olan Samanyolu gökadam?zdaki karadelikler i 

inceliyoruz bu ay. Ay?e Ulubay'?n gökada merkezimizdeki 

süper-küt leli karadeli?i ele ald??? yaz?s? ile Emrah Kalemci'nin 

gökadam?zdaki karadelik bar?nd?ran çift  y?ld?z sistemler i 

konusundaki katk?s?n? ilgiyle okuyaca??n?z? dü?ünüyoruz. 

Geçt i?imiz aylarda büyük ses get iren küt le çekim dalgalar?n?n 

ke?fine dair  Kemal Ak?n'?n katk?s?yla M. Ali Alpar '?n haz?r lad??? 

kapsaml? yaz? da bu ayki makale bölümümüzde yer al?yor.

Gökyüzü'nün yeni yolculu?unda tüm okur lar?m?z?n görü?, öner i 

ve katk?lar?na her zamanki gibi aç???z.

Gökyüzü'nüz aç?k olsun!

 

editörden
Arif Bay?r l?

arif.bayir li@boun.edu.tr
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NASA'n?n Hubble Uzay Teleskobu'nun 26. ya? günü için astronomlar; 

a??r? s?cak, dev bir  y?ld?z?n olu?turdu?u kocaman bir  balonun 

foto?raf?n? taramaktalar. Hubble'?n Bubble Nebula (Kabarc?k 

Bulutsusu veya NGC 7635) görseli, teleskobun uzaya f?r lat?l???n?n 26. 

ya? gününü kut lamak için seçildi.

NASA Genel Merkezi'ndeki (Washington, D.C.) NASA Bilimsel Uzay 

Ke?if ?daresi'nde astronom ve yard?mc? yönet ici olarak çal??an John 

Grunsfeld bu görselin anlam?n? ?u sözler le ifade ett i: ?Hubble 

güne?imizin etraf?ndaki 26. dönü?ünü tamamlarken bu anlaml? günü, 

genç bir  y?ld?z?n çevresiyle aras?ndaki dinamik ve heyecanl? 

etkile?iminin har ika bir  foto?raf?yla (foto?raf Wide Field Camera 3 

ile elde edilen  görseller inin i?lenmesi ile olu?turulmu?) kut lamak 

istedik. Kabarc?k Bulutsusu'nun bu görüntüsüne bakt?kça Hubble'?n 

bize sundu?u paha biçilemez arma?an? -  içinde ya?ad???m?z 

muhte?em evreni en ön koltuklardan izleyebilme ?ans?n?- 

dü?ünmeden edemiyoruz.?

Kabarc?k Bulutsusu 7 ???k y?ll??? geni?li?inde ?  güne?imiz ile en 

yak?n?ndaki kom?u y?ld?z? olan Alpha Centaur i aras?ndaki mesafenin 

yakla??k bir  buçuk kat? kadar bir  mesafeden söz ediyoruz ?  ve 

Dünya'dan 7.100 ???k y?l? uzakl?kta, Cassiopeia Y?ld?z Tak?m?'nda 

konumlanm??.

Bu ?köpüren? y?ld?z, Güne?'in yakla??k 45 kat? kadar daha büyüktür. 

Yüzeydeki gaz, yüksek s?cakl?k sebebiyle d?? uzaya saatte 250 bin 

kilometreden daha yüksek bir  h?zla hareket eden bir  ?y?ld?z rüzgar?? 

olarak yay?l?yor. D??a do?ru hareket eden ak?m önüne ç?kan 

y?ld?zlararas? so?uk gaz? da ta??yarak yoluna devam ediyor ve bu 

süreçte balonun d?? yüzeyi, önündeki kar? küreyerek yoluna devam 

eden bir  kar küre?i gibi, toplad??? so?uk gazlar la iler ledikçe ?ekil 

buluyor.

Balonun tek taraf?, kabuk yüzey d??ar? do?ru geni?ledikçe kar??la?t??? 

yo?un so?uk gaz bölgeler ine çarp?yor. Bunun sonucunda olu?an 

asimetr i, y?ld?z?n balonun merkezinden çok daha uzak bir  yer inde 

konumlanm?? gibi görünmesine sebep oluyor.

Toz kapl? yo?un so?uk hidrojen sütünlar?, foto?raf?n sol üst  k?sm?nda 

görülebilir. Yar? saydam balonun arka taraf?ndaki ?parmaklar? göze 

çarp?yor.

Farkl? s?cakl?klara er i?en gazlar farkl? renkler i yay?yor: oksijen mavi 

???k saçabilecek kadar ?s?nabilmi?, daha ser in sütünlar ise hidrojen ve 

azotun yayd??? ???klar?n bir le?imiyle sar? bir  renk alm??. Kartal (Eagle) 

Bulutsusu'nun içinde gözlenen ?Yarad?l??'?n Sütunlar?? Kabarc?k 

Bulutsusu'da gözlenen sütunlara epey benziyor. Kartal 

Bulutsusu'ndaki yap?larda gözlendi?i gibi, Kabarc?k Bulutsu 

sütunlar? da balonun içindeki par lak y?ld?z?n saçt??? morötesi 

???malar la ayd?nlan?yor.

Kabarc?k Bulutsusu, William Herschel adl? yetenekli bir  Br itanyal? 

astronom taraf?ndan 1787 ke?fedilmi?t i. Olu?umunda a??r? par lak, 

dev ve k?sa ömürlü bir  O y?ld?z? olan BD +60° 2522 rol oynam??. Bu 

y?ld?z d?? yüzeyindeki hidrojenin ço?unu kaybetmi? ve art?k füzyon ile 

bar?nd?rd??? helyumu daha a??r element lere çevirmekte. Bu y?ld?z 

yakla??k 4 milyon ya??nda, 10 ile 20 milyon y?l aras?nda büyük 

iht imalle bir  süpernova haline gelererek infilak edecek.

Hubble'?n Wide Field Camera 3 kameras? nebulay? görülebilir  ???k 

skalas?nda 2016'n?n ?ubat?'nda e?i bulunmaz bir  net likle 

görüntülemi?. Renkler aras?nda mavi bölgeler oksijen, ye?iller  

hidrojen ve k?rm?z?lar azot yo?unlu?una sahip bölgelere tekabul 

ediyor Bu bilgi astronomlar?n bu karma??k sistemin geometr isini ve 

dinamikler ini anlamalar?nda önemli bir  fayda sa?layacak.

Kabarc?k Bulutsusu Hubble'da bulunan çe?it li gereçler yard?m?yla 

gözlenen az say?daki astronomik yap?dan bir i. Hubble, Nebula'y? daha 

önce Wide Field Planetary Camera (WFPC) ile 1992'nin Eylülü'nde 

ve WFPC'nin ikinci modeli ile de 1999'un Nisan?'nda gözlemi?t i.

* Ber lin Humboldt Üniversitesi Fizik Bölümü lisans ö?rencisi

HUBBLE 26 YA?INI  

'KABARCIK BULUT SUSU' 

?LE KUT LUYOR

gökyüzü haberler i

Çeviren: Emre Artan*
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Clyde Tombaugh 1930?da dokuzuncu gezegeni 

ke?fetti?inden beri Plüton teleskopla görüldü?ünden 

daha farkl? de?ildi. Bir y?l önce, NASA?n?n yakla?an 

New Horizons uzay arac?n?n kameras?nda sadece 

küçük parlak bir noktayd?.

Fakat geçti?imiz ay, Science dergisinde, New 

Horizons (Yeni Ufuklar) bilim insanlar? geçti?imiz 

yaz gerçekle?en Plüton sistemi ke?if uçu?unun 

sonuçlar?n? ilk kez ayr?nt?l? olarak aç?klayarak bir 

araya getirip yay?nlad?lar. Southwest Ara?t?rma 

Enstitüsü?nden, New Horizons ba? ara?t?rmac?s? 

Alan Stern ?Bu detayl? 5 makale bizim Plüton 

hakk?ndaki görü?ümüzü tamam?yla de?i?tirdi ? 

uyumsuz ve aktif jeolojisi, egzotik yeryüzü kimyas?, 

kompleks atmosferi, Güne? ile ak?l kar??t?r?c? 

etkile?imi ve merak uyand?r?c? küçük uydu sistemi ile 

eski ?astronomlar?n gezegeni?nin gerçek bir dünya 

oldu?u aç??a ç?k?yor? ?eklinde ifade etti. 

Yeni Ufuklar görevinin elde etti?i son verilerin 

gözden geçirilmesi ile ula??lan ba?l?ca sonuçlar 

a?a??daki gibi:

1) Krater say?mlar? sayesinde Plüton'un yüzeyinin 

ya? tayininden elde edilen verilere göre Plüton, 

geçti?imiz 4 milyar y?l boyunca jeolojik olarak 

aktifti. Dahas?, gayriresmi ismi Sputnik Planum olan 

geni?li?i 1000 km'den daha büyük buz düzlü?ünün, 

herhangi bir tespit edilebilir kraterden yoksun ve 

jeolojik olarak genç ? 10 milyon y?ldan daha fazla 

de?il ? oldu?u tahmin ediliyor.

2) Plüton'un uydusu Charon'un çok eski bir yüzeye 

sahip oldu?u ke?fedilmi?ti. Örne?in, gayriresmi 

olarak Vulcan Planum olarak adland?r?lan 

Charon'daki ekvator bölgesindeki geni? alanlar?n 

Charon'un yüzeyinde yakla??k 4 milyar y?l önce 

patlam?? olan buzlu yanarda? at?k ak?nt?lar? oldu?u 

dü?ünülüyor. Bu ak??/birikmeler geni? çapl? olarak 

gökyüzü haberler i
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Charon'un kabu?unu parçalanmas?na neden olmu?, iç okyanusun donmas? ile ilgili 

gibi gözüküyor.

3) Plüton'un yüzeyindeki birimlerin kompozisyonel da??l?m?n?n- nitrojen metan ya da 

su yönünden zenginlik ? ?a??rt?c? derecede karma??k, Plüton'un iklim ve jeolojik 

geçmi?ini anlamak aç?s?ndan oldukça ak?l kar??t?r?c? bulundu. Plüton'un yüzey 

bile?enlerindeki çe?itlilik Güne? Sistemi d???nda ba?ka yerde görülmedik ölçüde.

4) Plüton'un  atmosferik kaç?? oran?na büyük etkisi olan, üst atmosfer s?cakl???n?n, 

Dünya bazl? çal??malardan elde edilenden çok daha so?uk oldu?u (200C civar?nda) 

bulundu. Atmosferin neden so?udu?u ise hala bir gizem.

5) Plüton'un atmosferindeki birçok önemli kimyasal madde için bile?en profili 

(moleküler azot, metan, asetilen, etilen ve etan dahil) ilk defa yüksekli?in bir 

fonksiyonu olarak ölçüldü.

6) Bunlara ek olarak ilk defa, Plüton'un atmosferik sis tabakalar? için makul bir 

mekanizma bulundu. Bu mekanizma cüce gezegenin da?l?k topografyas? üzerinde 

esen rüzgarlar taraf?ndan olu?turularan atmosferik kald?rma özelli?ine sahip 

dalgalar?n bir araya getirdi?i sis parçac?klar?n? içerir.

7) Alçaktan uçu? öncesi Plüton'un 4 küçük uydusunun varl??? nedeniyle etraftaki toz 

parçalar?ndan olu?abilecek problemler üzerine kayg?lan?yordu. Fakat sistem 

üzerindeki toz sayac? alçaktan uçu? öncesi be? gün boyunca sadece bir tek toz 

parçac??? sayd?. Bu  say? Güne? Sisteminin d???ndaki serbest uzaydaki toz 

parçac?klar?n?n yo?unlu?u ile benzerdi ? yakla??k 6 parçac?k/km3-  bu da gösteriyor ki 

Plüton'un etraf?ndaki bölge toz parçalar? ile dolu de?il.

8) Yeni Ufuklar?'?n yüklü parçac?k ekipmanlar? gösterdi ki Güne? rüzgar? ve 

Plüton'un atmosferi aras?ndaki etkile?im bölgesi, Plüton'un Güne? gördü?ü taraf?nda 

6 Plüton yar? çap?nda, yakla??k 7000 km'lik bölgeyle s?n?rlanm?? durumda. Bu 

bölgenin, yak?n geçi?ten önce beklenenden çok daha küçük ve morötesi atmosferik 

örtünme verisinin modellemesinden bulunan dü?ük atmosfer ka??? oran?yla ili?kili 

oldu?u dü?ünülüyor.

9) Plüton'un küçük uydular?n?n yüksek akl?k derecesi (albedo) ? yakla??k %50'den 

%80'e kadar  -  genel Kuiper Belt populasyonundaki küçük yap?lar?n %5'den %20 

aras?nda de?i?en akl?k derecesinden tamamen farkl?d?r. Bu farkl?l?k ?u dü?ünceyi 

getirir; bu uydular genel Kuiper Ku?a?? popülasyonundan yakalanmad?; tüm Plüton 

sistemini olu?turan büyük çarp??ma s?ras?nda ortaya ç?kan metaryellerin kümelenmesi 

taraf?ndan olu?mu?tur.

* Bo?aziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Yüksek Lisans Ö?rencisi

PLÜT ON'DAN SON 

HABERLER

Çeviren: Zehra ?stemihan*



UZAY DA YANGIN

Nisan ay?nda bir  Cygnus kargo arac? At las V 

roket i ile uzaya ç?kt?. 3.5 tonluk ikmal ve 

bilimsel deney araçlar?n? Uluslararas? Uzay 

?stasyonu'na ta??yan Cygnus Uluslararas? 

Uzay ?stasyonu  (UU?)'na ikmal sonras? 

atmosfere girerek yanarak yok ediliyor. Bu 

defaki Cygnus arac?n?n atmosferde 

parçalanmadan önce son bir  görevi var: 

Yörüngede yanmak!

Cygnus'un i?i bit ince UU?'den ayr?l?p daha 

alçak bir  yörüngeye geçir ilecek ve burada bir  

yang?n deneyi gerçekle?t ir ilecek. NASA bu 

deneyle mikro yerçekimi ortam?nda bir  

yang?n?n ne ?ekilde hareket edebilece?ini 

ö?renmeye çal??acak. (Space.com)

UZAY DA MARATON

Uluslararas? Uzay ?stasyonu'nda bir  taraftan 

bilimsel ve teknolojik iler leme için ad?mlar 

at?l?rken içindeki astronot lar da mümkün 

oldu?unca Dünya'daki hayat? takip etmeye 

çal???yor lar. Br itanyal? astronot T im Peake, 

astronot lar?n kondisyon için kulland?klar? ko?u 

band?n?nda, Londradaki binlerce ko?cuyla 

beraber 41.195 metre ko?arak Londra 

Maratonu'nu uzayda tamamlam?? oldu. (NASA)

SpaceX bir  taraftan Dragon (Ejderha) 

kapsüller iyle Uluslararas? Uzay 

?stasyonu'na kargo ta??rken, bir  taraftan da 

"K?z?l Ejderha" (Red Dragon) ile Mars'a 

ini? yapmay? planl?yor. Üstelik Mars'a ini? 

için hedeflenen zaman 2018 gibi oldukça 

erken bir  tar ih. SpaceX'in kurucusu ve ba? 

tasar?mc?s? Elon Musk'?n Mars'a ilgisi 

biliniyordu, kendisi daha önce Mars Koloni 

Ta??y?c?s? planlar?n? aç?klam??t?. K?z?l 

Ejderha ile insans?z bir  uçu? 

gerçekle?t ir ilecek ve bu ini?ten elde edilen 

ver iler  gelecekteki görevlerde kullan?lacak. 

Bu ver iler  önemli zira Mars atmosfer i inen 

bir  arac? yava?latabilecek kadar yo?un 

de?il. NASA bu nedenle K?z?l Dragon'un 

ini? plan?n?n uygulanabilir  olup olmad???n? 

incelemi?t i. NASA'ya göre ba?arabilir ler. 

2020 y?l?nda NASA'n?n Mars'a gönderece?i 

gezgin robotun toplayaca?? örnekler in K?z?l 

Ejderha ile Dünya'ya yollanabilece?i fikr i 

or taya at?lm??t?. SpaceX'in yeni aç?klad??? 

planda ise böyle bir  ayr?nt? yok. (NASA 

Spaceflight)

SPACEX MARS PL ANINI  

AÇIKL ADI

Gelecekteki uzay çal??malar?n?n geli?imini 

ilgilendiren bir  ba?ka kargo ise SpaceX 

firmas?n?n Dragon kapsülü ile Uzay 

?stasyonu'na ula?t?r?lan BEAM (T he Bigelow 

Expandable Act ivity Module/Bigelow 

Geni?leyebilir  Akt ivite Modülü) oldu. BEAM, 

?i?ir ilebilir  bir  modül.

A??r yükler i uzaya ta??mak maliyet aç?s?ndan 

zor lay?c?. Yörüngeye ç?kar?lacak ?eyler i 

s?n?r layan bir  di?er faktör ise hacim. Uzay 

araçlar?n?n rokete s??d?r?labilir  olmas? için fazla 

büyük olmamas? gerekiyor. ?i?ir ilebilir  modül 

fikr i BEAM sayesinde ilk defa uzay ortam?nda 

test edilmi? olacak. (NASA)

????RIL EB?L ?R 

MODÜL L ER

haber turu   

Cemal ?en*

Geçen y?ldan bu yana asteroid ku?a??n?n en 

büyük cismi olan cüce gezegen Ceres'in 

üzer indeki par lak bölgeler in kayna?? merak 

konusu olmakta. NASA'n?n ?afak (Dawn) 

uzay arac?ndan gelen par lak bölgenin ?imdiye 

kadarki en ayr?nt?l? görüntüler i, s?r perdesini 

biraz daha aralad?; ancak kesin bir  ?ey 

söyleyebilmek için hâlâ erken. (NASA JPL)

CERES'?N PARL AK 

NOKTAL ARI

8 gökyüzü may?s -  haziran 2016



Uzay ara?t?rmalar?na dair  di?er bir  iddial? 

plan, ilk insan?n uzaya ç?kt??? ve Yuri 

Gecesi olarak an?lan 12 Nisan'da 

aç?kland?. Breakthrough Starshot ad? 

ver ilen bu plana göre, uzay yelkeni 

üzer ine yer le?t ir ilen, nano teknoloji 

yard?m?yla gram mertebesinde üret ilen 

çok küçük donan?malara sahip bir  y?ld?z 

gemisi, Güne? sistemimize 4.37 ???k y?l? 

mesafe ile en yak?n y?ld?z olan Alpha 

Centaur i'ye gidilebilir. Üstelik üret ilip, 

Alpha Centaur i'ye ula??p bize oradan ver i 

yollamas? 45 y?l içer isinde gerçekle?ebilir. 

Son derece hafif olmas? planlanan bu uzay 

yelkenlisi, Yer 'den yollanacak lazer 

???nlar?yla ???k h?z?n?n %20'sine kadar 

h?zland?r?lacak ve böylece hedeflenen 

y?ld?z sistemine 20 y?l gibi -k?sa-  bir  

sürede varacak. Projenin arkas?nda Rus 

milyarder Yur i Milner ve ünlü fizikçi 

Stephen Hawking gibi önemli isimler 

bulunuyor. (Gökgünce)

Y IL DIZL ARARASI  

SEYAHAT

Uzaydaki ba?ar?l? çal??malar sürerken, 

Japonlar?n uzay ajans? JAXA için i?ler 

ne yaz?k ki iyi gitmedi. 17 ?ubat  günü 

uzaya ba?ar?yla f?r lat?lan Hitomi adl? 

X-???n? gözlem uydusuyla ba?lant? 28 

Mart 'ta kesildi. Uydunun önce Güney 

At lant ik üzer indeki dü?ük manyet ik 

ak?mda sabit leyici sisteminin düzgün 

çal??mad??? ortaya ç?kt?. Dönü?ü 

sabit lemek için devreye giren yedek 

j iroskop da uydunun dönü?ünü 

durduraca?? yerde h?zland?r?nca, nihayet  

uyduya uzun y?llar  boyunca ener j i 

sa?lamas? planlanan güne? paneller i 

koptu. Yörüngedeki bu felaket in sebebi 

uydu tasar?m ve yaz?l?m?ndaki hatalar. 

Böylece 10 y?l ömür biçilen ast ronomi 

uydusu sadece 3 gün gözlem yapabilmi? 

oldu. Bu, gökbilim çal??malar? aç?s?ndan 

ciddi bir  kay?p anlam?na geliyor. Hitomi 

üzer indeki yüksek çözünür lüklü X-???n? 

kalor imet resinin bir  benzer inin 

2028'den önce f?r lat?lmas? planlanm?yor. 

(Slashdot -Science)

JAPON UY DUSU 

KUL L ANIL AMAZ HAL E 

GEL D?
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Güne? sisteminin dev gezegeni Jüpiter, 

büyük çekim kuvvet i sayesinde asteroid ve 

kuyruklu y?ld?zlar? yollar?ndan sapt?r?r. 

K imi zaman da bu cisimler in hedefi olur. 

Shoemaker-Levy 9 Kuyruklu Y?ld?z?'n?n 

gaz devine çarpmas? ço?u ki?inin 

hat?ralar?ndaki yer ini koruyor. Avusturayal? 

amatör astronom Gerr it  Kernbauer ise, 

Jüpiter 'e çarpan bir  asteroidi görüntüleme 

?ans?na er i?t i. Bu çarpma ile beraber 

toplamda 5 asteroid çarpmas? amatör ler 

taraf?ndan saptanm?? oldu. (Space..com)

JÜP?TER'E ASTERO?D 

ÇARPMASI  

GÖRÜNTÜL END?

SpaceX ?irket i sonunda okyanus 

plat formuna Falcon 9 roket ini indirmeyi 

ba?ard?. Daha önce karaya ba?ar?yla ini? 

gerçekle?t iren ?irket, Mart  ba??nda su 

üstündeki plat forma ini? tak?mlar?ndan bir i 

hafif hasara u?rayarak da olsa indirebildi. 

Nisan ay?nda ise ilk ba?ar?l? ini? gerçekle?t i. 

Falcon 9'un okyanusa ini? yapabilecek 

kabiliyete er i?ebilmesi, ?irket in yak?t 

tasarrufu sayesinde f?r latma maliyet ini biraz 

daha k?sabilmesine imkan sa?layacak. Hali 

haz?rda roket in 1. kademesinin tekrar 

kullan?labilmesi, ?irkete her f?r latma için 60 

milyonluk tasarruf sa?l?yor. (SpaceX)

SPACEX OKYANUSA 

?N??? BA?ARDI



ODT Ü AMAT ÖR AST RONOM? 

T OPLULU? U 30 YA?INDA

duyurular/etkinlikler

Üstte: Topluluk, 30. Y?l Etkinli?i?nin ard?ndan ODT Ü Kültür ve Kongre 

Merkezi önünde.

Gelenekselle?en Astronomi Ö?retmen Seminer ler inin 8.si olan 

AÖS-8; Hatay, Arsuz Belediyesi'nin deste?i ile 22/24 Nisan 

2016 tar ihler i aras?nda Arsuz Gümü? Otelde gerçekle?t ir ildi. 

Düzenleme komitesinde Mehtap Kavuzlu, Prof.Dr. Dursun 

Koçer , Doç.Dr. Memduh Sami Taner ve ö?retmenlerden 

olu?an bir  yerel komitenin yer ald??? bu seminer in özelli?i, biz 

ö?retmenler in ilk defa bu organizasyonun düzenlenmesinde yer 

almam?z oldu. Kongre ba?kanl???n? Prof.Dr.Ethem Derman? 

n?n yapt??? seminere konu?mac? olarak Prof.Dr. Zeynel T unca, 

Prof.Dr Zeki Aslan, Prof.Dr.Aysun Akyüz, Doç.Dr. Bülent 

Aslan, Ümit  Fuat Özyar, Tahsin Demirciler  kat?ld?. Ülkenin 

birçok ilinden farkl? bran?lardan 83 ö?retmenin ve baz? 

ö?retmen adaylar?n?n kat?ld??? bu seminerde, Yediden Yetmi?e 

Gökbilim Gökyüzü, Tak?my?ld?zlar, Hareket ler, Yak?n 

Evrenimizi Modelleyelim, Güne? ve Ailesi , T utulmalar, 

Mevsimler, Takvimler, Güne? Saat ler i, ??ne Deli?i Kameras? ile 

Güne? ve Ay Çap?n?n Ölçülmesi, Eratosthenes Yöntemi ile Yer 

Yar?çap? Ölçümü, Ötegezegenler, I??k K ir lili?i , T UG ve Artvin 

Özelinde Madencilik Sektörünün I??k K ir lili?i Aç?s?ndan 

De?erlendir ilmesi, Astronomide son geli?meler, Sahte Bilim ve 

daha bir  çok ba?l?klar la sunum ve uygulamal? atölyeler 

gerçekle?t ir ildi. Üç gün boyunca Yerel komitede yer alan 

ö?retmenler olarak biz de, ilk günden ber i bizi destekleyen 

hocalar?m?z ve seminere kat?l?m sa?layan, gökyüzüne bakmaya 

ve onu tan?maya devam eden, kendini geli?t irmeyi önemseyen 

ve ö?retmenlik mesle?ini büyük bir  sevda ile yapmakta olan 

ö?retmen arkada?lar?m?zla bir likte astronomi ve bilim 

yolculu?una ç?km?? olduk.

* Etkinli?e kat?lan Tavla Ahmet Edip Rende Ortaokulu 

matematik ö?retmeni Onur K?r?k'?n not lar?ndan der lenmi?t ir.

SEK?Z?NC? ASTRONOM? 

Ö? RETMEN SEM?NER? 

GERÇEKL E?T?R?L D?*

T ürkiye?nin en eski amatör gökbilim üniversite toplulu?u olan ODT Ü 

Amatör Astronomi Toplulu?u (ODT Ü AAT ), bu sene kurulu?unun 30. 

Y?l?n? 12 Mart  Cumartesi günü, ODT Ü Kültür ve Kongre Merkezi?nde 

organize et t i?i büyük bir  konferans ile kut lad?. Toplulu?un eski 

akademik dan??manlar?ndan Prof Dr. Mehmet Ali Alpar, Prof. Dr. Osman 

Demircan ve Prof. Dr. ?brahim Küçük gibi isimler in de konu?ma yapt??? 

etkinlikte ünlü gökyüzü foto?rafç?s? T unç Tezel de, tam Güne? 

T utulmas??n?n ya?and??? Singapur?dan telekonferans yolu ile etkinli?e 

kat?ld?. 

1986 y?l?nda kurulan ODT Ü AAT, o dönemden bu yana bünyesinde 

T ürkiye astronomisi için çal??ma yürüten say?s?z ö?retmen, akademisyen 

ve foto?rafç? ç?karm??t?r. ?lk kez Halley Kuyruklu y?ld?z?n? gözlemek 

amac?yla topluluk taraf?ndan organize et t ikler i ?enlik, T ÜB?TAK Ulusal 

Gözlemevi?nin kurulmas? ile bir likte zaman içinde Ulusal Gözlem ?enli?i 

haline gelmi?t ir. Topluluk ayn? zamanda, ?u anda okudu?unuz dergi olan 

Gökyüzü Bülteni?ni 1994-2002, 2006-2012 y?llar? aras?nda T ürk 

Astronomi Derne?i ad?na yay?nlam?? ve 90'larda ayl?k bas?l? dergi, 

2006?n?n ard?ndan da e-Dergi olarak ç?karm??t?r. Ayr?ca internet in 

T ürkiye?ye ilk geldi?i y?llarda topluluk ad?na al?nan internet sitesi 

gokyuzu.org, T ürkiye?nin ilk bilim web siteler inden bir i olmakla beraber, 

halen güncel olarak topluluk taraf?ndan kullan?lmaktad?r. 

10 gökyüzü may?s -  haziran 2016
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Kozmonot Yur i Gagarin?in uzaya ç?k???n?n y?ldönümü Yuri Gecesi 

(Yur i?s Night), 12 Nisan?da tüm dünyada kut lanmakta. Üniversite 

kampüsler indaki part iler, gezegenevler i göster iler i, konferanslar 

ve gece gözlemler i gibi birbir inden farkl? etkinlikler ile kut lanan 

Yuri Gecesi ad?na, bu y?l T ürkiye?de Yuri?s Night konfederasyonu 

taraf?ndan tan?nan 6 etkinlik organizasyonu yap?ld?. Batman?da 

Mezapotamya Astronomi Toplulu?u taraf?ndan ver ilen 

sempozyum, Hacettepe, Ege Üniversiteler i ve Orta Do?u Teknik 

Üniversitesinde kampus içi etkinlikler ve part iler, ?stanbul 

?ST EK Belde Okullar??nda ise gökyüzü gözlemi etkinlikler i 

yap?l?rken, yüzlerce insan Yuri Gecesi sayesinde uzay ve evren 

hakk?nda fikir  sahibi oldu.

TÜRK?Y E'DE Y UR? GECES? 

ETK?NL ?KL ER?

Bu y?l kurulu?unun 25. y?l?n? kut layan Amatör Astronomlar 

Kulübü(AAK), gelenekselle?en May?s  Etkinli?ini 4 ? 5 ? 6 

May?s tar ihler inde ?stanbul Üniversitesi Beyaz?t Yer le?kesinde 

gerçekle?t irdi.

3 gün 3 gece boyunca etkinli?e kat?lan 2000'den fazla konuk, 

gündüz program?nda bilimi anla??l?r hale get iren çe?it li 

atölyelere kat?l?rken gece program?nda ise kendi alan?nda 

uzman akedemisyenler i dinleme f?rsat? yakalad?. Hava 

?art lar?n?n izin verdi?i sürece teleskop ile gözlemler in sürekli 

devam ett i?i etkinlik, her ya?tan kat l?mc?n?n ilgisini çekecek 

program?yla 25 y?ld?r oldu?u gibi yine gökbilim merakl?lar?n? 

bir  araya get irdi.

?. Ü. F. F. AMATÖR 

ASTRONOML AR KULÜBÜ 

MAY IS ETK?NL ?? ? ARDINDAN

ANKARA ÜNIVERS?TES? 

KREIKEN RASATHANES?

MERKÜR GEÇ??? ETK?NL ?? ?

2016 y?l?n?n en önemli gök olaylar?ndan bir i olan Merkür Geçi?i, 

9 May?s günü saat 14:10 it ibar i ile günbat?m?na kadar 

T ürkiye?nin her yer inden gözlenebildi. Ankara Üniversitesi 

Kreiken Rasathanesi?nin popüler etkinlikler kapsam?nda 

düzenledi?i ?Merkür Geçi?i Etkinli?i? Ankara ve çevre iller  

taraf?ndan gelen 700?ü a?k?n gökyüzü merakl?s? ile bulu?turuldu. 

Üç farkl? istasyonda çe?it li teknikler kullan?larak yap?lan Güne? 

gözlemler i yan? s?ra Merkür geçi?i internet üzer inden de canl? 

yay?nda halk ile payla??ld? 

(ht tp://meteo.ankara.edu.tr /merkur_gecisi/   adresinden canl? 

yay?n videosuna ula?abilirsiniz). Etkinlik boyunca, Merkür 

geçi?i içer ikli sunumlar ve Gözlem Araçlar? Müze geziler i ile 

dolu dolu bir  Astronomi günü ya?and?. Her zaman 

gözlemleyemeyece?imiz bu gök olay? gelecek y?llarda; 11 

Kas?m 2019, 13 Kas?m 2032, 7 Kas?m 2039, 7 May?s 2049 

tar ihler inde tekrar gerçekle?ecekt ir.



ESO'nun ?ili 'deki Paranal Gözlemevi'ndeki tarama teleskobu ile elde edilen 

bu görüntüde Samanyolu galaksimizin de bir  parças? oldu?u 'Yerel 

Küme'nin en uzak üyeler inden bir i görülüyor. Ke?finde ve tan?mlamas?nda 

rol alan bilim insanlar?ndan (Wolf -  L undmark -  Melot te ) yola ç?karak 

WL M olarak adland?lan cüce galaksi bizden 8 milyon ???k y?l? uzakta 

bulunuyor. ©ESO, VST/Omegacam L ocal Group Survey

göze çarpan kareler



AL MA Teleskop dizgesi taraf?ndan al?nan bu görüntüde Güne? 

Sistemi'nizin 10 milyon y?l ya??ndaki halinin bir  benzer ini, bizden 175 ???k 

y?l? uzakl?kta ba?ka bir  y?ld?zda görüyoruz. TW Hydrae adl? y?ld?z?n 

olu?umunun hemen ard?ndan et raf?ndaki gaz ve toz bulutu içinde bir  araya 

gelen i lksel gezegenler in yörüngeler inin, foto?raftaki  karanl?k halkalar? 

olu?turdu?u dü?ünülüyor. ©AL MA



Yrd. Doç. Dr. Ay?e Ulubay*
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var l???na dair  en sa?lam ipuçlar?, gökadalar?n merkez 

bölgeler indeki y?ld?zlar?n veya gaz?n hareket inin 

incelenmesinden elde ediliyor. 

Gökadalar, merkezler indeki karadeli?in beslenme 

durumuna göre akt if ya da normal gökadalar olarak 

s?n?fland?r?l?r. Akt if gökadalar, radyo dalgalar?ndan gama 

???nlar?na kadar geni? bir  aral?kta ener ji salar ve merkez 

bölgesinin par lakl???, ???n?m gücünün farkl? zaman 

ölçekler inde (günler, aylar vb.) sergiledi?i de?i?kenlik, jet  

f?r lat?m? gibi özellikler sayesinde tespit  edilir. T ipik bir  bir  

akt if gökada çekirde?i, merkezde süper küt leli bir  

karadelik, bunu çevreleyen bir  küt le aktar?m diski, diskin 

odern astronomik gözlemler ço?u 

gökadan?n merkezinde küt lesi 106-109 

Güne? küt lesi aral???nda olan bir  

karadeli?in bulundu?una i?aret ediyor 

[1, 2] . Süper küt leli karadelikler in M

etraf?nda ?i?kinle?mi?, toz içeren, simit  benzer i bir  yap? (torus) ve baz? 

gökadalarda da merkezden f?r lat?lan jet lerden olu?ur. Akt iviteye 

(gökadan?n merkezinden yüksek miktar larda ener ji sal?nmas?na) 

merkezdeki karadeli?in üzer ine, küt le aktar?m diski üzer inden madde 

aktar?lmas?n?n neden oldu?u dü?ünülmekedir. Simit  benzer i tozlu yap?, 

gökadan?n merkezine bak?? do?rultumuza göre, merkezdeki karadeli?in 

beslenmesi s?ras?nda ortaya ç?kan ???n?m?n do?rudan gözlenmesini 

engelleyebilir. Benzer ?ekilde, bak?? do?rultumuz, merkezden f?r lat?lan 

jet in gözlenmesine olanak verebilir  veya vermeyebilir. Akt if gökadalar, bu 

özellikler ine göre, ?ekil 1'de ana hat lar?yla göster ildi?i gibi farkl? 

gruplarda s?n?fland?r?l?r (bu ?ekil, akt if gökada merkezler inin bile?enler i ve 

s?n?fland?r?lmas? hakk?nda kabaca bir  fikir  verse de, merkez bölgedeki 

?i?kin, simit  benzer i yap?n?n içer ideki küt le aktar?m diskinin bir  uzant?s? 

olup olmad???, boyut lar?, fiziksel özellikler i vb. konular halen s?kça 

tart???lan, güncel ara?t?rma konular?d?r.) 

Bir  d?? gökadan?n merkezinde süper küt leli bir  karadeli?in bulundu?una 

dair  ilk sa?lam ipucu,  NGC4258 gökdas?n?n merkezinden gözlenen  

MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 

???n?m? sayesinde elde edildi. Merkezden yakla??k 0.13 pc-0.26 pc uzakl?k 

aral???nda gözlenen MASER benekler i için en uygun model, bu benekler in 

karadeli?in etraf?ndaki, hafif bir  e?r ili?e sahip bir  küt le aktar?m diski 

üzer inde yer ald???na i?aret ediyordu [3] . Benekler, diskin karadeli?e 

do?ru olan bak?? do?rultumuz ile kesi?en bölgesinde gökdan?n sistemik 

h?z?nda hareket ederken, diskin dönmesinden dolay? bize do?ru yakla?t??? 

ve bizden uzakla?t??? bölgeler inde s?ras? ile maviye ve k?rm?z?ya kaym?? 

?ekilde gözlendi. Bu maviye ve k?rm?z?ya kayman?n miktar?, diskin o 

bölgeler inin merkez etraf?nda hangi h?zla döndü?ünü ver iyordu. Bu  

GÖKADA MERKEZLER? 
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?ekil 2: (Üstte) NGC4258 gökadas?n?n merkezinden gözlenen 
MASER benekler i (or tada) ve benekler in konum-h?z diagram? 
(üstteki ?ekildeki iç resim). Har itada göster ilen benekler in 
dizilimi en iyi aç?klayan model, karadelikten 0.13 pc-0.26 pc 
uzakl?kta (1 pc = 3.26 ???k y?l?) yer alan, hafif e?r ilikli bir kütle 
aktar?m diski. Konum-h?z diagram? ise benekler in dönme h?z?, 
dolay?s? ile karadeli?in kütlesi hakk?nda bilgi ver iyor  [4; ve 
buradaki referanslar ]. 

?ekil 1: (Üstte) Aktif gökadalar?n s?n?fland?r?lmas?.  Seyfer t 1 tip  
gökadalarda bak?? do?rultusu merkez bölgesinin do?rudan  gözlenmesine 
olanak sa?larken, Seyfer t 2 tipi gökadalar    için bak?? do?rultusu tozlu simit 
benzer i yap? boyunca uzan?r. Blazar lar merkezden f?r lat?lan jetin 
gözlenebildi?i aktif gökadalard?r. 



h?zlar?n Kepler h?zlar olmas?, diskin etraf?nda döndü?ü cismin 

yakla??k 3.7x107 Güne? küt leli bir  karadelik oldu?u fikr inin ortaya 

at?lmas?na neden oldu. ?ekil 2'de NGC4258 gökadas?n?n merkezinde 

gözlenen MASER benekler i ve konum-h?z diagram? 

göster ilmektedir. 

NGC4258'in merkezinde bir  süper küt leli karadeli?in var l???n?n 

Gelelim içinde ya?ad???m?z Samanyolu Gökadas?'na. Samanyolu, 

yukar?da anlat?lanlar gibi akt if bir  gökada de?il. Ancak ayn? akt if 

gökadalarda oldu?u gibi, merkezinde bir  süper küt leli karadelik 

bar?nd?r?r. Bu nedenle de bize yakla??k 8 kpc'lik uzakl??? ile [5; ve 

buradaki referanslar] , süper küt leli karadelik bar?nd?ran di?er 

gökada merkezler inde de gerçekle?mesi olas? pek çok astrofiziksel 

sürecin  incelenmesi için e?siz bir  laboratuvar görevi görür. 

S-y?ld?zlar? ad? ver ilen bir  grup y?ld?z, Samanyolu merkezindeki 

güçlü radyo kayna?? SgrA* '?n etraf?nda merkezden yakla??k 0.04 

pc'e kadarki bölgede yörünge hareket i yapar.  Bu gruptaki 

y?ld?zlardan bir  tanesi, S2 y?ld?z?, SgrA* '?n etraf?ndaki Kepler 

yörüngesini 15 y?l gibi k?sa bir  sürede tamamlar. Bu bölgenin 

gözlemler i ba?lad???ndan ber i S2, merkez etraf?ndaki bir  yörüngeyi 

tamamlam??t?r. Bu yörüngenin analizi, S2'nin etraf?nda doland??? 

cismin yakla??k 4x106 Güne? küt lesinde oldu?unu göstermektedir  

[6] .  Bu kadar küçük bir  hacim içer isinde bu kadar yüksek küt le ise 

ancak merkezdeki cismin bir  karadelik olmas? durumunda olabilir. 

?ekil 3'te, Samanyolu merkezindeki süper küt leli karadeli?in 

etraf?nda dolanan genç S-y?ld?zlar?n?n yörünge dizilimler i 

göster ilmektedir  (ht tp://www.mpe.mpg.de/ir /GC adresinden 

gözlemler sonucu olu?turulmu? animasyon izlenebilir ). 

Samanyolu'nun merkezi, sadece karadelik ve genç S-y?ld?zlar?ndan 

olu?maz, oldukça kalabal?k bir  ortamd?r. Karadeli?e S-y?ld?zlar?ndan 

biraz  daha uzakta, yakla??k 0.04 pc-0.5 pc aral???nda, yine genç 

(birkaç milyon ya??nda) y?ld?zlardan olu?an, ancak S-y?ld?zlar? gibi 

"Bu kadar  küçük bir  hacim 
içer isinde bu kadar  yüksek kütle ise 
ancak mer kezdeki cismin bir  
kar adelik olmas? dur umunda 
olabilir ."

ortaya art?lmas?ndan sonra, ?u ana dek, 100'den fazla gökadan?n 

merkezinde MASER gözlemi yap?ld? ve bunlar?n yakla??k üçte 

bir inde MASER kayna??n?n bir  küt le aktar?m diski ile ili?kisi 

belir lendi (ht tp://bit .ly/megamaser adresinden ve oradaki 

referanslardan gözlenen MASERlar  ile ilgili bilgi al?nabilir ). ?ler ide 

yap?lacak gözlemler, gökada merkezler indeki süper küt leli 

karadelikler ile onlar? besleyen küt le aktar?m diskler inde 

gerçekle?en fiziksel süreçler hakk?nda heyecan ver ici bilgiler  

sunmaya devam edecek. 

16 gökyüzü may?s -  haziran 2016

http://www.mpe.mpg.de/ir/GC
http://bit.ly/megamaser


aral???nda uzanan, Nükleer Gaz Disk (NGD) ad? ver ilen, ço?unlukla 

moleküler yap?da, akt if gökadalardaki simit  benzer i tozlu yap?y? 

and?ran bir  yap? ile kar??la??r?z. NGD, merkezdeki genç y?ld?zlar?n 

olu?umu için bir  kaynak gibi göster ilse de, uzun zaman ölçekler indeki 

karar l?l??? tart??ma konusudur. Bu konu ile ilgili bu bültende daha önce 

B. Ekinci'nin yazm?? oldu?u yaz?lardan ilgili referanslara ula??labilir  

[A?ustos-Eylül 2015]. 

Samanyolu merkezindeki  genç y?ld?zlar ve NDG, oldukça ya?l? (birkaç 

milyar ya??nda) y?ld?zlardan olu?an bir  y?ld?z kümesinin içinde bulunur. 

Bu küme, d?? k?s?mlar?nda gökdan?n topak bölgesi ile bir le?iyor olabilir. 

Bu durumda di?er gökada merkezler inde de gözlenen nükleer y?ld?z 

kümleler inin özellikler inin anla??lmas?nda önemli bir  rol oynamas? 

beklenir. Karadeli?in etki alan? içinde kalan merkez k?s?m?nda ise, 

y?ld?z diskler inin ve/veya NGD'nin evr imini ne ?ekilde etkiledi?i, 

karadeli?e hangi mesafeye kadar uzand??? vb. konular?nda halen 

bilinmeyen, ara?t?r?lmaya devam edilen pek çok nokta bulunmaktad?r 

[8; ve burdaki kaynaklar] . 

Kaynaklar: 

1) Magorr ian, J. ve di?., T he Astronomical Journal,  115:2285-2305, 

1998. 

2) Kormendy, J., Annu. Rev. Astron. Astrophsy. 33:581-624, 2004. 

3) Miyoshi, M. ve di?., Nature, Vol. 373, 127-129, 1995. 

4) Herrnstein, J. R. ve di?., Nature, 400, 359, 1999. 

5) Gillessen, S. ve di?., T he Astrophysical Journal, 692: 1075-1109, 

2009. 

6) Schödel, R. ve di?. Nature, Vol. 419, 694-696, 2002. 

7) Genzel, R. ve di?., T he Astrophysical Journal, 594: 812-832, 2003. 

8) Schödel, R. ve di?., Astronomy&Astrophysics,  502, 91-111, 2009 

* ?stanbul Üniversitesi, Fizik Bölümü ö?ret im üyesi 

e?-yönlü bir  da??l?ma sahip olmay?p, düzenli 

bir  disk dizilimi sergileyen ba?ka bir  grup 

y?ld?z bulunur [7] . Yüksek küt leli 

karadelikler in gelgitsel etkiler inin normal 

kanallar la y?ld?z olu?umuna izin vermeyece?i 

dü?ünüldü?ünde, hem bu gruptaki y?ld?zlar?n, 

hem de S-y?ld?zlar?n?n var l???, aç?klanmas? 

gereken bir  problem olu?turmaktad?r. Gökada 

merkezi çal??malar?nda buna ?gençlik 

paradoksu? ad? ver iliyor. 

Gökada merkezinden biraz daha 

uzakla?t???m?zda, yakla??k 1.5 pc-4 pc 

?ekil 3:  (Sa?da) Samanyolu merkezindeki 
süper kütleli karadeli?in etraf?nda dolanan 
genç S-y?ld?zlar?n?n  yörünge dizilimler i. S2 
y?ld?z?, karadelik etraf?ndaki yörüngesini 
yakla??k 15 y?lda tamaml?yor (Kaynak S. 
Gillesen ve di?., Max-Planck-Institute for 
Extraterrestr ial Physics.) 

"Samanyolu mer kezindeki kar adelik, süper  kütleli kar adelik bar ?nd?r an 
di?er  gökada mer kezler inde de ger çekle?mesi olas? pek çok astr ofiziksel 
sür ecin  incelenmesi için e?siz bir  labor atuvar  gör evi gör ür "
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üretebilece?i en a??r element olan demir de üret ildikten sonra nükleer füzyon sona erer. 

Enerji üretemeyen y?ld?z korkunç a??r l???n?n alt?nda çöker. ?iddet li çökme süpernova 

dedi?imiz büyük bir  pat lama ile sona erer. Her y?ld?z?n evr imi karadelikle sonuçlanmaz. 

Güne? benzer i Gökadadaki y?ld?zlar?n büyük bir  ço?unlu?unu olu?turan nispeten küçük 

küt leli y?ld?zlar evr imler inin sonucu beyaz cüce haline gelir ler. Sadece büyük küt leli 

y?ld?zlar?n evr imi süpernova pat lamas? ile sora erer. Bunlardan küt leler i gerçekten 

büyük olanlar karadelikler i yarat?rken daha küçük küt leli sistemler nötron y?ld?zlar?n? 

yarat?r. Süpernova s?ras?ndaki küt leye ba?l? olarak baz? y?ld?zlarda çökme s?ras?nda 

büyük bir  h?zla bir le?en eksi yüklü elektronlar ve art? yüklü protonlar yüksüz nötronlar? 

yarat?r lar, ve olu?an nötron bas?nc? çökmeyi durdurur ve nötron y?ld?z?n? olu?turur. 

Daha a??r y?ld?zlarda yakla??k 10 Güne? küt lesi madde çökerken o kadar küçük bir  

alana s?k???r ki bu alandan kaçmak için gereken h?z ???k h?z?n? geçer, ve bir  karadelik 

olu?ur. T ipik 10 Güne? küt leli dönmeyen bir  GKK?nin olay ufku büyüklü?ü 

(Schwarzchild yar?çap?) 30 km civar?ndad?r. 

Tan?mlar? gere?i karadelikler kendi ba?lar?na ???ma yapmazlar. Dolay?s?yla karadelikler i 

sadece etraf?ndaki maddeye yapt?klar? etkiler  ile bulabilir iz. Gökadam?z?n büyüklü?ünü 

dü?ündü?ümüzde 30 km çapl? gökcisimler ini bulman?n zor lu?u anla??labilir. Ama do?a 

bu konuda bize yard?mc? olur. Gökadalardaki y?ld?zlar?n büyük k?sm? çift  y?ld?z 

sistemler idir, ve süpernova s?ras?nda birbir ler inden kopmazlarsa beraber evr imle?meye 

devam ederek karadelik çift  y?ld?z sistemler ini olu?turur lar (?ekil 1). Yolda? y?ld?zdan 

madde ak??? ?ekilde görüldü?ü gibi bir  disk olu?turarak gerçekle?ir. Bu diske y???lma 

diski denir. Burada önemli bir  nokta, benzer i madde aktar?m?n?n nötron y?ld?z? ve hatta 

beyaz cüce içeren çift  y?ld?z sistemler inde de görülebilece?idir. Dolay?s?yla, gözlenen 

çevrelenmi? tekilliklerdir. Olay ufkundan 

d??ar?ya hiçbir  bilgi ç?kamaz, yani olay ufkunu 

geçen madde ve ???k olay ufkunun içinde 

kalmaya mahkumdur (Gökadam?zdaki kara 

deliklerde önemi olmayan Hawking I??mas? 

har iç). Gökbilim için ilgi çekici karadelikler 

iki çe?it t ir. Or ijinal küt lesi 30 Güne? 

küt lesinden büyük y?ld?zlar?n evr imi sonucu 

olu?an karadelikler (Güne? küt leli karadelik, 

GKK) ve gökada merkezler indeki dev 

karadelikler.  Çok büyük küt leli y?ld?zlar 

kuvvet li rüzgar lar üreterek k?sa zamanda 

evr imle?ir  ve üzer ler indeki maddenin büyük 

k?sm?n? atar lar. Y?ld?z?n iç katmanlar?nda hafif 

element ler nükleer füzyon reaksiyonlar? ile 

a??r element lere dönü?ürler. Bu s?rada ortaya 

ç?kan ener ji ve bas?nç y?ld?z?n kendi a??r l??? 

alt?nda çökmesine engel olur. Y?ld?zlar?n 

vrendeki en ilginç 

gökcisimler inden karadelikler 

bilimle u?ra?an u?ra?mayan 

herkesin ilgisini çeker. Teknik 

olarak bir  olay ufku ile E

GÖKADAMIZDA 
KARADEL?K 
BARINDIRAN Ç?FT 
YILDIZ S?STEMLER? 
VE JETLER

?ekil 1: (Üstte) Karadelik çift y?ld?z sisteminin temsili bir resmi. Madde karadeli?e bir disk olu?turarak akar.

Doç. Dr. Emrah Kalemci*
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(X-???nlar? görünür bölgedeki ???ktan çok daha fazla ener jiye 

sahip bir  elektromanyet ik dalga formudur). GKK?ler bu 

pat lamalar s?ras?nda evrendeki en par lak X-???n yayan cisimler 

haline gelir ler. Evreni tarayan X-???n uydular? bu par lamalar? 

tespit  eder. X-???n tayflar? (de?i?ik dalgaboylar?nda gelen ???ma 

miktar?) incelendi?inde, ???man?n oldukça yo?un ve geometr ik 

olarak ince y???lma diski ve diskten ç?kan yumu?ak X-???n? 

fotonlar?n?n ters Compton saç?l?m?na u?rad??? (fotonlar?n ener jisi 

daha yüksek elektronlara çarp?p ener jiler ini yükseltebildi?i 

fiziksel süreç) yo?unlu?u az ama büyük ve s?cak bir  plazmadan 

(taç) geldi?i görünür ([2]  ve ?ekil 2). Karadelik kaynaklar? ayn? 

?ekil 1: (Üstte) Karadelik çift y?ld?z sisteminin temsili bir resmi. Madde karadeli?e bir disk olu?turarak akar.

sistemin kara delik oldu?unu teyit  

etmek için çift  y?ld?z sistemindeki 

y?ld?zlar?n küt leler inin ölçülmesi 

gerekir. Teor ik olarak hiçbir  nötron 

y?ld?z?n?n ya da beyaz cücenin 

küt lesinin 3 Güne? küt lesini 

geçemeyece?i bilindi?inden, üzer ine 

madde aktar?m? olan cisim bu 

limit ten daha a??rsa karadelik oldu?u 

kabul edilir. Yak?n zamanda L IGO 

taraf?ndan gözlenen küt leçekim 

dalgas? tespit i de evrendeki 

GKK?lar?n var l???n? teyit  etmi?t ir  [1] .  

Bu sistemler, yolda? y?ld?zdan 

karadelik üzer ine küt le aktar?m? 

h?zland??? zaman ani par lak 

pat lamalar gösterebilir ler. Karadeli?e 

do?ru yakla??rken h?zlar? ???k h?z?na 

yakla?an gaz?n s?cakl??? milyar larca 

dereceye ç?kar ve X-???nlar?nda par lar 

?ekil 2: (Sa?da) Karadelik 
çevresindeki x ???n? mekanizmalar?. 
Taç geometr isi hala tam olarak 
bilinmemekte ve temsili olarak 
göster ilmektedir.

zamanda daha çok radyo teleskoplar? ile gözlenebilen madde 

at?mlar? (jet) sergiler ler. Baz? GKK?lardaki jet ler in radyo 

teleskoplar? ile yap?lar? incelenebilmi?t ir  (?ekil 3). Bu jet ler in neden 

ve nas?l olu?tu?u astronomideki en önemli çal??ma konular?ndan 

bir idir  çünkü jet ler  sadece GKK?lar da de?il, nötron y?ld?zlar?nda, 

beyaz cücelerde, yeni olu?an y?ld?zlarda ve dev karadeliklerde, 

k?sacas? madde aktar?m? olan bütün sistemlerde gözlenir  [3] . 

Karadelik par lamalar?n evr imi ?ekil 4?te göster ilen 

sert lik-par lakl?k diyagram? ile tar if edilebilir. Bu diyagramda yatay 

eksen sert lik (X-???nlar?nda yüksek ener jili ???n?m?n dü?ük ener jili 

???n?ma oran?), dikey eksen ise X-???nlar?nda par lakl??? göster ir. 

Par lamalar dü?ük ak? ve sert  dönemde ba?lar (sa? alt ). X-???n? 

tayf?nda diske özgü karacisim ???mas? arka planda kal?r ve yüksek 

ener jilerde (>20 keV) etkili, taçtan gelen güç kanunu tayfa egemen 

olur. De?i?ik bant larda (radyo, opt ik, k?z?lötesi) yap?lan gözlemler 

bu dönemlerde ayr?ca jet ler in olu?tu?unu göster ir ler. 

Madde ak??? art t?kça par lakl?k artar ve bir  süre sonra tayf 

yumu?amaya ba?lar. Bu art?k ince diskin daha etkin oldu?u 

dönemdir. Bu dönem içer isinde çok h?zl? (???k h?z?na çok yak?n) ve 

kuvvet li bir  jet  ???n?m? olabilir. Genel olarak kabul edilen hipotez, 

ince diskin sert  dönemlerde karadelikten uzak oldu?u, ve yumu?ak 

döneme geçi?te kara deli?e do?ru yakla?t???d?r. Bu hipotez tayf ve 

???madaki zamansal de?i?imler i aç?klayabilmektedir. Daha sonra 

"Teor ik olar ak hiçbir  nötr on 
y?ld?z?n?n ya da beyaz cücenin 
kütlesinin 3 Güne? kütlesini 
geçemeyece?i bilindi?inden, üzer ine 
madde aktar ?m? olan cisim bu 
limitten daha a??r sa kar adelik 
oldu?u kabul edilir "
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* Sabanc? Üniversitesi, Mühendislik ve Do?a Bilimler i Fakültesi ö?ret im üyesi

yumu?ak döneme geçen sistem madde ak??? azalana kadar bu 

dönemde kal?r. Bu dönem içinde jet  gözlenmez. Madde ak??? 

azald???nda (sönüm dönemine gir ildi?inde) tayfta sert le?meye ba?lar 

ve s?k? jet ler  tekrar olu?ur.  Sabanc? Üniversitesi?nde yap?lan 

çal??malarda GKK?lardaki jet ler in olu?umu ve kaybolmas? s?ras?ndaki 

süreçler radyo teleskoplar?, opt ik ve k?z?lötesi teleskoplar? ve uzaydan 

yap?lan X-???n? gözlemler i kullan?larak incelenmektedir  [4,5] . Bu 

çal??malar s?ras?nda T ÜB?TAK Ulusal Gözlemevi?ndeki teleskoplar da 

kullan?lmaktad?r. Jet ler yak?n k?z?lötesinde yo?un ???n?m yapt?klar? 

için, Erzurum?da yap?m? devam eden 4 metrelik DAG da [6]  

karadelikler i ve jet  olu?umunu anlamak için yap?lan çal??malara 

büyük katk?da bulunacakt?r. 

Kaynaklar: 

[1]  ht tps://www.ligo.caltech.edu/detect ion 

[2]  Belloni, T., 2010, ?States and T ransit ions in Black Hole Binar ies?, 

T he Jet Paradigm, Lecture Notes in Physics, Volume 794. ISBN 
?ekil 4: (Üstte) Par lama evr imi, tayfsal dönemler in ser tlik/par lakl?k 
grafi?i ve jetler le ilgisi.
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?ekil 3: (Solda) Radyo 
teleskoplar? ile çözümlenmi? 
GKK?ler. Sol üst Cyg X-1, Sa? 
üst GRS 1915+105. Sol alt SS 
443, ve sa? alt 1E1740.7-2942.
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olursak, bu iki cisim aras?ndaki mesafe ve küt leler inin oran?, sistemden güçlü bir  küt leçekim 

dalgas? yay?lmas?na izin vermemektedir. ?kili sistemlerde, cisimler birbir i etraf?nda dönerken 

yayd?klar? küt leçekim dalgalar? nedeniyle ener ji kaybederler. Enerji kaybetmeler i de 

aralar?ndaki mesafenin azalmas?na ve dolay?s?yla birbir ler i etraf?ndaki dönme h?zlar?n?n 

artmas?na sebep olur. Sonraki a?amada çok daha güçlü bir  küt leçekim dalgas? yayarak, saniye 

mertebesinde k?sa bir  zamanda bir le?ir ler. L IGO'nun gözlemledi?i de böyle ikili bir  karadelik 

sisteminin bir le?mesidir.   Gökyüzünde olan olaylar? önceden deney olarak planlamak mümkün 

olmad??? için evrenle ilgili teor iler i s?namak  öncesinde iyi bir  beklent i hesab? yapmak 

gerekiyor. Bu hesaba ve gözlemlenmesi  hedeflenen olaya göre de uygun bir  teleskop, dedektör 

veya kullan?lmas? gereken di?er ölçüm ve gözlem araçlar?n? tasar lamak gerekiyor. Örne?in 10 

bin y?lda bir  gerçekle?en olay? gözlemlemek oldukça zor. L IGO'nun tasar?m? yap?l?rken de 

teor inin sunduklar? ve simülasyonlardan faydalanarak bir  beklent i hesab? yap?l?yor ve uzay?n ne 

kadar der inlikler ine bak?ld??? takdirde kaç tane galaksiden beklenen olaydan y?lda kaç tane 

gözlenebilir  gibi bir  hesap yap?l?yor. Bunun sonucunda, var l???na dolayl? kan?t lar olan 

küt leçekim dalgalar?n? direkt olarak gözlemleyebilmek için daha önce zay?f ortamlarda 

kan?t lanm?? olan Einstein'in teor isi üzer ine L IGO in?aa ediliyor. 

 Küt leçekim dalgalar? hareket ederken, uzay?n bu bölgesinde bulunan nesneler üzer inde 

uzama-k?salma gibi etkiler  gösterebilir. Ancak bu etkiler  oldukça küçük, bir  atomun 10.000'de 

bir i (10-19 m) kadard?r, saptanmalar? da bu sebeple zordur. L IGO bu çok küçük etkiyi ?????n 

gir i?im özelli?inden yarar lanan interferometre ile ölçmek üzere tasar land?. L IGO'nun 

birbir ler i aras?nda 3.000 km'lik mesafe bulunan bir i Washington di?er i Louisiana'da bulunan 

iki dedektörü vard?r. Her iki dedektörün de birbir ine dik ?ekilde yer le?t ir ilmi? 4 km'lik iki kolu 

bulunmaktad?r. Her bir  kolun içer isinde de lazer ???nlar?n?n iler ledi?i tüneller vard?r. Demet 

bölücü (beam split ter) ile kaynaktan ç?kan lazer ???n? iki dik kola ayr?l?p iler ler ve bu kollar?n 

sonundaki aynalardan ger i yans?r lar. Kollar?n uzunluklar? ayn? oldu?u müddetçe bu iki dalga 

bir le?irken birbir ini dengeler ve fotodedektör bir  ?ey alg?layamaz. Fakat küt leçekim dalgalar? 

uzay? büker ve bu da kollardaki mesafeyi de?i?t ir ir. Kollardan bir i uzarken, di?er i k?sal?r ve 

küt leçekim dalgas?n?n etkisi geçene kadar bu uzal?p-k?salma sürekli devam eder. Dolay?s?yla 

???k bir  kolda di?er ine göre daha fazla zaman geçir ir  ve birbir ler ini dengeleyemeyen bu iki 

Prof. Dr. Mehmet Ali Alpar 1 

Kemal Ak?n 2

ekibi taraf?ndan bir i 29 di?er i 36 Güne? 

küt leli, birbir i etraf?nda dönen iki karadeli?in 

bir le?mesi s?ras?nda gözlemlendi. 

 Einstein'?n Genel Görelilik kuram?na göre 

küt le ve/veya ener jisi olan her cisim, 

etraf?ndaki uzay-zaman?n yap?s?n? de?i?t ir ir  

ve uzay?n bu yeni yap?s? di?er küt le ve 

ener jiler in hareket ini belir ler. 

E?er küt leçekim alan? zamanla de?i?irse, bu 

de?i?iklik baz? ?art lar  alt?nda dalgalar 

halinde yay?labilir. Tek bir  sistem olarak 

Güne?'in t it re?im hareket ini ele alacak 

olursak, bu t it re?im Güne?'in yak?nlar?nda 

uzay-zaman yap?s?nda küçük bir  de?i?ime 

sebep olacakt?r ancak bu de?i?im dalgalar 

halinde yay?lmayacakt?r. Birbir i etraf?nda 

dönen iki gök cismi, küt leçekim dalgas? 

yaymaya en müsait  sistemlerden bir idir. Bu 

sistemdeki cisimler in birbir ler ine olan 

uzakl?klar? ve dönü? h?zlar? yay?lan 

küt leçekim dalgas?n?n gücünü belir leyen en 

önemli iki faktördür. Bu ba?lamda Dünya'n?n 

Güne? etraf?ndaki hareket ini inceleyecek 

00 y?l önce Einstein taraf?ndan 

taraf?ndan öngörülen küt leçekim 

dalgalar?, binlerce insan?n 

yakla??k 50 senelik çal??malar? 

sonucu 3 ay önce L IGO gözlem 1

KÜT LEÇEK?M 

DALGALARI VE LIGO
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Almanya, ?talya ve Hindistan'da da L IGO benzeri çal??malar?n devreye girmesi planlan?yor, 

bunlar?n yan?nda bir  de özellikle Avrupa'dan bilim insanlar?n?n katk?s?yla geli?t ir ilen L ISA 

projesi var. Bu proje kapsam?nda uzaya bir  dedektör f?r lat?lacak ve daha geni? bir  mesafe 

aral???ndan ölçüm yaparak, sinyal daha iyi lokalize edilebilecek hale gelecek. Dedektörün 

uzayda olmas?n?n ba?ka avantajlar? da var, ancak L ISA'n?n alg?layabilece?i frekans aral??? 

L IGO kadar yüksek de?il. L IGO audio frekanslarda, yani 100 Hz civar?nda çal???yorken, 

L ISA 10 Hz alt?ndaki frekanslarda çal??acak. Bu da astrofiziksel olarak, iki y?ld?z?n 

birbir ine dü?mesinin son saat ler ini de?il, ondan önceki bir  evreyi görece?iz demek. 

Böylece çift  y?ld?zlar?n evr imi üzer ine bir  tak?m ba??ms?z k?s?t lar gelecek, baz? durumlarda 

da iki evre bir inden di?er ine çok çabuk geçecek ve birbir i hakk?nda tamamlay?c? bilgiler  

verecek. Hassasiyet in de artmas?yla çift  y?ld?zlar?n nas?l evr imle?t i?i ve karadelikler in nas?l 

olu?tu?u gibi konularda 2020'ye kadar yeter ince iler leme kaydedebilece?iz. 

Bu yaz?n?n der lenmesinde Bilim Kazan? sesli yay?n?n 'Küt leçekimsel Dalgalar ' bölümünden 

yarar lan?lm??t?r. ?lgili yay?n? dinlemek için: ht tps://bilimkazani.org/

[1]  Sabanc? Üniversitesi, Mühendislik ve Do?a Bilimler i Fakültesi ö?ret im üyesi

[2]  ?T Ü Fizik Mühendisli?i Bölümü L isans Ö?rencisi

dalga dedektörde bir  sinyal olu?turur. 

Böylesine hassas bir  donan?m, her ne kadar izole 

edilmi? olsa da, yerel etkilerden de etkileniyor. Bu 

sebeple L IGO birbir inden bu kadar uzakta 

dedektöre iht iyaç duyuyor, yerel etkilerden 

kaynaklanan "gürültüler" sadece bir  dedektörü 

etkilerken, küt leçekim dalgalar? her iki dedektörde 

de ayn? sinyali okunmas?na sebep olur. L IGO'nun 

gözlemledi?i olayda da bir  dedektör ayn? sinyali 10 

ms kadar bir  zaman fark?yla tespit  et t i. Bu olayda, 

birbir i etraf?nda dönen iki karadelik çok kuvvet li 

bir  küt leçekim dalgas? yay?yordu, ayn? ?ekilde 

ener jiler inde çok h?zl? bir  ?ekilde azalma vard?. 

Sonraki a?amada h?zlar? iyice art t? ve sarmal 

?ekilde birbir ler inin içine dü?tüler. Gelen 

frekanstaki art??, dönü? h?zlar?ndaki bu art??? i?aret 

etmektedir. Bu yüzden sinyalin ba??ndaki bas sesler 

dönü? h?z?n?n "nispeten" yava? oldu?unu ifade 

ederken, t iz sesler de dönü? h?z?n?n iyice art t???n? 

göstermektedir. Bu iki karadeli?in bir le?mesi 

s?ras?nda saniye mertebesinde k?sa bir  sürede 3 

Güne? küt lesi, yani toplam küt lenin %5'i 

küt leçekim dalgas? olarak yay?l?yor, sinyaldeki 

yüksek frekanslara kar??l?k gelen evre asl?nda tam 

olarak budur. 

L IGO'nun bu ke?fiyle beraber astronomi ve fizikte 

yeni bir  ça? ba?l?yor. Elektromanyet ik olarak 

gözlenemeyen olaylar?, örne?in galaksi 

merkezler indeki devasa karadelikler in etraf?ndaki 

hareket ler i ar t?k küt leçekimi ile görece?iz 

diyebilir iz. Bunu evrenin ne kadar eski zamanlar?na 

kadar görece?imiz ise L IGO'nun sahip oldu?u 

hassasiyet in ne kadar artaca??na ba?l?. 2020'ye 

kadar hassasiyet in 10 kat art t?r?lmas? planlan?yor. 

Böylece dedektör 10 kat daha zay?f sinyaller i 

alg?layabilecek, dolay?s?yla 10 kat daha uzak 

mesafelerden ver i al?nabilecek. Bu da 1000 kat gibi 

daha büyük bir  hacime denk geliyor, ba?ka bir  

deyi?le 1000 kat daha fazla olay gözlemlenebilecek. 

Ayr?ca hassasiyet in artmas?yla bir likte, 

karadelik-nötron y?ld?z? veya iki nötron y?ld?z? 

çift inin bir le?mesi gibi olaylar da küt leçekimsel 

olarak gözlemlenebilecek. Nötron y?ld?zlar?, 

karadelikler gibi etraf?ndaki her maddeyi 

yutmad?klar? için onlardan elektromanyet ik 

sinyaller  alabiliyoruz, ayn? zamanda küt leçekimsel 

olarak da görebilmek bizlere çok daha fazla bilgi 

sa?layacak. Di?er taraftan, Big Bang sonras? erken 

evreden bilgi alabilecek bir  hassasiyete sahip 

olunmayacak, ama evrenin orta ya?lar?nda, ?u an 

gördükler imize göre çok daha eski türden 

galaksilerde ne oldu?unu küt leçekimsel olarak 

görebilece?iz. 

Üstte: L IGO'nun bir i L ivingston Louisiana, di?er i Hanford Washington'da iki farkl? yerdeki 
gözlemevinden al?nan kütleçekim dalga sinyaller i, Einstein'?n genel görelilik teor isinin 
öngördü?ü sinyaller le bir likte görülüyor. Grafikler in yatay eksenler i zaman?, dikey eksenler i 
de dalgalar?n etkisiyle uzunluklardaki de?i?imi göster iyor. Her iki grafik de al?nan sinyalin 
genel görelilik ile uyumlu oldu?unu aç?k bir ?ekilde ifade ediyor.  ©LIGO/CalTech

Üstte: Dör t kilometre uzunlu?unda betondan L-?eklinde iki tüpten olu?an LIGO kütleçekim 
dalgalar? gözlemevi. ©LIGO
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Karadelikler ve Termodinamik Özellikler i

astronomi &  astrofizik ara?t?rmalar?

Karadelik, etraf?ndaki yüksek genelçekim 

alan?ndan dolay? hiçbir  ?eyin ondan 

kaçamad??? bir  uzay-zaman bölgesidir. Her 

karadelik, olay ufku denen bir  bölgeye 

sahipt ir. Olay ufkunun ötesinden bilgi 

almam?z veya onun ötesine geçip ger i 

dönmemiz mümkün de?ildir. 

Karadelik fikr i ilk olarak 1700?ler in 

sonunda ortaya ç?km??t?r. J. Michell ve P. 

Laplace, çok yüksek küt leli bir  y?ld?zdan 

ayr?lmak için gerekli olan Newton t ipi kaç?? 

h?z?n?n ???k h?z?ndan bile yüksek olaca??n? 

hesaplam??lard?r. Ancak o zamanlarda ???k 

dalgalar?n?n küt leçekimden (daha sonra 

ad?na genelçekim diyece?iz) nas?l 

etkilenece?i pek anla??lmam?? oldu?undan 

bu hesap çok fazla dikkat çekmemi?t ir. 

Modern fizi?in bak?? aç?s?ndan karadelik 

fikr i Einstein??n genelçekim kuram?n?n bir  

sonucu olarak bulunmu?tur (1916). 

Einstein genel görelilik kuram?nda 

hareket in nedenini nesneler in birbir ini 

çekmesi olarak de?il küt le da??l?m?n?n 

uzay-zaman? bükmesi olarak aç?klam??t?r. 

Dolay?s?yla yüksek miktarda maddeyi 

uzay-zamanda belli bir  yere 

s?k??t?rd???m?zda madde etraf?n? çok fazla 

bükecek ve bunun sonucunda yüksek 

genelçekim alan?na sahip bir  bölge 

olu?acakt?r. Bu nedenle klasik olarak 

karadelikler i etraf?ndaki uzay-zaman? 

yüksek oranda bükmü? astrofiziksel  

nesneler olarak dü?ünebilir iz. Do?rudan 

gözlem yapma ?ans?m?z olmasa da 

yaratt?klar? yüksek genelçekim alan?na 

kap?lan di?er y?ld?zlar sayesinde 

astronomlar baz? karadelik aday? nesneler i 

bulmaya çal??maktad?r. 

Karadelikler yap?lar? it ibar iyle olay 

ufkunun ötesi hakk?nda bir  ?ey bilemedi?imiz, basit  ve ayn? zamanda çok karma??k 

nesnelerdir. Basit t ir ler  çünkü üç parametreyle (küt le, yük ve aç?sal momentum) 

tan?mlanabilir ler. Bu durum ?No Hair  T heorem? ("Karadelikler in saç? yoktur") olarak 

adland?r?l?r. Karma??kt?r lar çünkü bir  sitemin "düzensizli?ini" karakter ize eden yüksek 

miktarda entropiye sahipt ir ler. Karadeli?in entropisi onu olu?turan y?ld?z?n termal 

entropisinden daha fazlad?r. Entropi, Boltzman e?it li?i sayesinde, bir  sistemin 

mikrodurumlar? hakk?nda bilgi verdi?inden yüksek miktarda entropinin olmas? 

karadelikler in oldukça karma??k nesneler oldu?u sonucunu do?urur. 

Karadelik termodinami?inin do?u?u Bekenstein??n yapt??? dü?ünce deneyine dayanmaktad?r. 

1972 y?l?nda Bekenstein karadelikler in entropisi olmas? gerekt i?ini öne sürmü?tür. Çünkü 

karadelik içine dü?en madde evrenle nedensel olarak etkile?emeyece?i için evrenin 

entropisinin azalmas?na neden olur. Bu da entropinin azalmas? gerekt i?ini söyleyen 

termodinami?in 2.yasas?n?n ihlali demekt ir. Bu fikirden yola ç?kan Bekenstein karadelikler in 

yüzey alanlar?yla orant?l? bir  entropisi olmas? gerekt i?ini göstermi?t ir. Ayr?ca 

termodinami?in 2.yasas?n? ?evrenin entropisindeki de?i?im art? karadelik entropisindeki 

de?i?im s?f?r veya s?f?rdan büyük olmal?d?r? ?eklinde geni?letmi?t ir. Ancak klasik fizik 

aç?s?ndan karadelikler mut lak s?f?r s?cakl??a sahip nesneler olduklar?ndan karadelik entropisi 

fikr i ba?larda kabul görmemi?t ir.

1974 y?l?nda Hawking, kuantum etkiler i hesaba katarak karadelikler in termal olarak ???ma 

yapabilece?ini göstermi?t ir. Olay ufku civar?nda bo?luktan yarat?lan parçac?k -  ant iparçac?k 

çift ler i sayesinde karadelikler yüzey genelçekim ivmesiyle orant?l? olarak termal ???ma 

Mehmet Helva*

?Ubi mater ia, ibi geometr ia?

(Nerede madde varsa, orada geometr i 
vard?r.) ?  Johannes Kepler

23



yapabilir ler.  Bugün ad?na Hawking s?cakl??? 

dedi?imiz bu ke?fin ard?ndan Bekenstein??n 

entropi fikr i kabul görmü?, karadelik 

termodinami?inin temeller i at?lm??t?r. 

Termodinamik ve karadelik mekani?i 

yasalar?n? a?a??daki gibi özet leyebilir iz:

Termodinamik yasalar?:

-  0.yasa: Denge durumundaki bir  cismin 

s?cakl??? cisim boyunca sabit t ir.

-  1.yasa: Enerji korunumludur. Bir  sistemin 

iç ener jisindeki de?i?im, o sistemi 

bet imleyen parametreler in de?i?imine 

e?it t ir.

-  2.yasa: Bir  sistemin entropisindeki 

de?i?im daima s?f?rdan büyük veya s?f?ra 

e?it t ir.

-  3.yasa: Bir  sistemin s?cakl??? hiçbir  ?ekilde 

mut lak s?f?r (-273 derece) yap?lamaz.          

Karadelik mekani?i yasalar?:

-  0.yasa: Karadeli?in yüzey genelçekim 

ivmesi olay ufku boyunca sabit t ir.

-  1.yasa: Küt le korunumludur. Karadeli?in 

küt lesindeki de?i?im, onu tan?mlayan 

parametreler in de?i?imine e?it t ir.

-  2.yasa: Karadeli?in olay ufkunun alan? 

zamanla azalmaz.

-  3.yasa: Hiçbir  ?ekilde yüzey genelçekim 

ivmesi s?f?r yap?lamaz.

Karadelikler in termodinamik özellikler inin 

anla??lmas? genelçekimin kuantum 

kuram?n?n geli?t ir ilmesi aç?s?ndan da 

önemlidir. Bir  sistemin makroskopik 

entropisi o sistemin mikrodurumlar? 

üzer inden hesaplanabilir. Mikrodurumlar?n 

anla??lmas? ise kuantum mekaniksel aç?dan 

sistem üzer ine yorum yapabilmemizi sa?lar.

Kuadrat ik genelçekim kuramlar? Einstein??n 

genelçekim kuram?na bir  alternat if olarak 

ortaya ç?km??t?r. Genel görelilik birçok 

test ten geçmi? olmas?na ra?men (son olarak 

genelçekim dalgalar? da gözlendi) kuram?n 

kuant ize edilememesi ve bilinen baryonik 

madde da??l?m? için evrenin ivmelenerek 

geni?lemesini aç?klayamamas?, fizikçiler i 

daha kapsaml? bir  kuram olu?turmak 

yönünde motive etmi?t ir. Karadelikler genel görelili?in ilk çözümünde ortaya ç?kan ve bir  çok 

farkl? durum için çözümler i olan nesneler olduklar?ndan alternat if kuramlar?n incelenmesi 

aç?s?ndan önemlidir ler. Schwarzschild çözümü genel görelili?in bir  çözümü oldu?u gibi 

kuadrat ik genelçekim kuram?n?n da bir  çözümüdür. Dolay?s?yla cevab?n? arad???m?z soru 

Schwarzschild çözümü d???nda kuram?n bize hangi t ip karadelik çözümler i verece?idir. Genel 

görelilik kuram?ndaki karadelik çözümler i için bulunan entropi de?eri daima karadeli?in 

yüzey alan?n?n dört te bir i olarak bulunmu?tur. Dolay?s?yla kuadrat ik genelçekim kuram? için 

karadelik entropisinin hesaplanmas?, genel görelilik ile bu kuram aras?nda ne gibi farklar 

oldu?unu anlamak aç?s?ndan önemlidir. Tez çal??mam?zda geometr iyi de?i?t irerek ne t ip 

karadelik çözümler i elde edebilir iz ve bu çözümler in entropi ifadeler i nas?l olur sorusuna 

cevap aramaya çal??t?k. Buldu?umuz sonuçlarda çözüm de?i?se bile klasik entropi ifadesinin 

yüzey alan?yla orant?l? oldu?unu gördük.  

Daha geni? aç?klamalar ve matematiksel ifadeler için:

1. R. M. Wald, ?T he T hermodynamics of Black Holes?, L iving Rev. Rel. 4:6 (2001); 

[arXiv:9912119 [gr-qc] ] .

2. A. Dabholkar ve S. Nampuri, ?Lectures on Quantum Black Holes?, Lect. Notes 

Phys.851(2012) 165-232; [arXiv:1208.4814v1 [hep- th] ] .

Referans: Mehmet Helva, Kuadrat ik Genelçekim Kuram?nda Karadelik Çözümler i ve Entropi, 

(Bas?lmam?? Yüksek L isans Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanat lar Üniversitesi Fen Bilimeri 

Enst itüsü, ?stanbul, 2015, s. 63. (Tez Dan??man?: Prof.  Dr. Cemsinan Deliduman)

* Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü Doktora Ö?rencisi

OKURLARA ÇA? RI

?ki ayl?k olarak yay?nlad???m?z Türk Ast ronomi Derne?i Gökyüzü Bülteni'ni ast ronomi üzer ine 

çal??an veya ast ronomiye i lgili  amatör bir  ekip olarak yay?nl?yoruz. Yeni say?lar?m?zla bir likte 

bültende yeni kö?eler ve birçok konuda özgün içer i?e yer vermeye ba?lad?k; önümüzdeki say?lar la 

bunu sürdürmek ve bülteni gökyüzüne merakl? geni? bir  kit leye ula?t?rmak ist iyoruz. Bu noktada 

bültende yay?nlamak üzere ast ronomi/ast rofizik çal??malar? yürüten tüm ö?renciler  ve ö?ret im 

görevli ler ine bir  ça?r?da bulunmak ist iyoruz. Bültende a?a??da yer ver ilen ba?l?klar dahilinde 

özgün yaz?, çevir i ve der leme katk?lar?n?z? bizler le payla?abilirsiniz:

-  Haber ler : Çe?it li  uzay ajanslar?n?n (NASA, ESA vb.) ve büyük teleskop projeler inin (Hubble, 

Chandra vb.) bas?n duyurular?n? temel alarak, gerekli yer lerde k?sa aç?klamalar ekleyip 

olu?turulmu? der leme yaz?lar? (yakla??k 250-300 kelime)

-  Ast r onom i /Ast r of i zi k  Ar a?t?r m alar ?: Okur lar?n kendi ara?t?rmalar?n?, tez çal??malar?n? 

ula??labilir  ve anla??labilir  (denklem ifadeler i kullanmadan) bir  dille genel okuyucuya yönelik 

haz?r lad??? yaz?lar(yakla??k 450-500 kelime)

-  Gökyüzü Foto?r af l ar ?: Ast rofoto?rafç?l?kla i lgilenen okur lar?m?z?n kendi çekt ikler i gökyüzü 

foto?raflar?n?, foto?raf?n k?sa bir  hikayesiyle payla?t?klar? foto?raf ve yaz?lar (foto?raf?n yüksek 

çözünür lüklü hali ve yaz? için yakla??k 100-150 kelime)

?ki ayda bir, i lgili  ay?n ortas?nda yay?nlanan Gökyüzü Bülteninde yay?nlanmak üzere katk?lar?n?z? 

yay?nlanacak ay?n 1'ine kadar (örne?in Temmuz-A?ustos 2016 say?s? için son tar ih 1 Temmuz) 

gokyuzu@tad.or g.t r  adresine, kullan?lacak görselin yüksek çözünür lüklü hali ve yaz?n?n 

OpenOffice ya da Word gibi bir  yaz? editörüyle haz?r lanm?? halini gönderebilirsiniz. Katk?lar?n?z 

yay?n kurulu taraf?ndan de?er lendir i lip uygun görüldü?ü takdirde bir  sonraki say?da 

yay?mlanacakt?r.
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kitapç?klar? incelemeler i ve materyaller le birebir  etkile?ip uygulamal? 

(hands-on) ve do?rudan etkinlik geli?t irme imkân? bulmalar?n? sa?lad?k. 

Daha önceki yaz?mda da bahsett i?im gibi ?Bir  Kutu Evren? e?it im kit inin 

geli?t irebilir  ve materyal/etkinlikler le zenginle?t ir ilebilir  olmas? bu e?it im 

kit inin pozit if ve en güçlü taraflar?ndan bir i. 2013?ten bu yana ülke çap?nda 

200?ü a?k?n ö?retmenle yapt???m?z ö?retmen e?it imi atölyeler inde 

ö?retmenler ?Bir  Kutu Evren? ile etkile?im kurmaya ba?lad?klar? andan 

it ibaren keyifle etkinlik geli?t irmeye ya da var olan materyallere ek ba?ka 

materyal eklemeye yönelerek kutuyu zenginle?t irmeye ba?lad?klar?n? 

gözlemliyoruz. Ö?retmen atölyeler imizin son oturumlar?nda kitapç?k ve 

materyaller i ö?retmenler in rahatça incelemeler ini bu amaçla çok 

önemsiyoruz. Bu atölye çal??mas?nda da oldukça yarat?c? etkinlikler ortaya 

ç?kt?.   

Okullar?n kapanmas?na bir  ay kala birçok seviyedeki fen bilimler i dersi 

konular?n?n ö?renme alan? Dünya ve Evren. Bu ö?renme alan?nda ?Bir  Kutu 

Evren? e?it im kit ini ve etkinlik kitapç??? da olan ?Dünya Küresi? 

projesinden faydalanarak dersler inizi renklendirebilirsiniz. 

Dünya Küresi, üzer inde uydudan al?nm?? gerçek Dünya görüntüsünün 

oldu?u ?i?ir ilebilir  ve herhangi bir  kaidenin üzer inde s?n?rland?r?lmam?? bir  

e?it im materyalidir. T ürkçe'ye kazand?rd???m?z bir  Etkinlik K itapç??? da 

bulunmaktad?r. Dünya Küresi ile Dünya, Güne? Sistemi ve T utulmalar gibi 

konular? s?n?f- içi ve s?n?f-d??? akt ivitelerde aktarmak için etkili bir  

kaynakt?r. Dünya Küresi?ni temin etmek için UNAWE?nin web sayfas?n? 

ziyaret edebilirsiniz. Dünya Küresi Etkinlik K itapç???na 

http://bit .ly/dunyakuresi adresinden ula?abilirsiniz.  

Bizler hem ö?retmen ve çocuk e?it imler iyle hem de kaynaklar? T ürkçe?ye 

kazand?rarak astronominin yayg?nla?mas? için çal??malara devam ediyoruz, 

edece?iz. Dilerseniz veli, dilerseniz ö?retmen olun, bu a?a kat?larak katk? 

verebilir, görü? ve öner iler inizi bizler le payla?abilirsiniz.   

* Fen Bilgisi Ö?retmeni, Gökyüzü Gönüllüsü

Bizi her sene ba?vuru sürecinden ba?layarak heyecanland?ran, 

ö?ret ici oldu?u kadar mot ive edip ö?retmenlere ula?mam?z? 

sa?layan bir  konferans, E?it imde ?yi Örnekler Konferans?. Bu 

sene 2 Nisan?da Sabanc? Üniversitesi?nde 13.?sü düzenlendi, 

biz de konferansta Evreni Anlayal?m (UNAWE) T ürkiye ekibi 

olarak ?Evreni Anlayal?m (UNAWE) ile Astronomi Atölyesi? 

ba?l?kl? atölyeyi gerçekle?t irdik. 

?ki saatten olu?an atölye ile ö?retmenler in do?rudan 

dersler inde veya ders d??? akt iviteler inde ö?renciler iyle 

astronomiyi kullanarak bilimsel dü?ünceyi e?lenceli ve etkili 

bir  ?ekilde aktaraca?? etkinlikler ve materyaller le 

tan??malar?n? amaçlad?k. 

20?yi a?k?n farkl? bran?taki ö?retmenin kat?ld??? atölyeye; 

kat?l?mc?lar?n akt if olup do?rudan deneyim kazand?klar? ve 

materyaller i kulland?klar? etkinlikler le ba?lad?k. Etkinlik 

konular?m?zdan bir i Tak?my?ld?zlar?, di?er i ise Güne? 

Sistemiydi. Bu etkinlikler in ard?ndan Evreni Anlayal?m 

(Universe Awareness -  UNAWE) e?it im program?n?n temel 

felsefesinden, uluslararas? yayg?nl???ndan ve bizim yani 

T ürkiye olarak bu programa verdi?imiz katk?lardan 

bahsett ik. Ard?ndan hep savunmu? oldu?umuz astronominin 

sadece fen temelli dersler ve konularda de?il, farkl? ders, 

içer ik ve ya? gruplar?nda da kullan?labilece?ini farkl? 

derslerdeki etkinlik örnekler iyle gösterdik. Bu etkinlik 

örne?i payla??m?ndan sonra Evreni Anlayal?m kö?e ta?? 

projeler inden bir  ö?retmenin s?n?f ortam?nda astronomi 

etkinli?i yaparken kullanabilece?i birçok uygulama, model ve 

yönlendir ici bir  etkinlik kitapç??? içeren Bir  Kutu Evren 

astronomi e?it im kit inin ve üzer inde uydudan al?nm?? Dünya 

görüntüsü bulunan, ?i?ir ilerek kullan?lan Dünya Küresinin 

detaylar?ndan bahsett ik. Bu materyaller in bir  k?sm? ile 

atölyenin ba??nda tan??an ö?retmenler in, gruplar halinde 

13. E? ?T ?MDE ?Y? 

ÖRNEKLER 

KONFERANSINDA 

EVREN? ANLAYALIM 

AT ÖLYES?

Selçin Demira?*

astronomi e?it imi

Evreni Anlayal?m ?nternet Sitesi: http:/ /www.evrenianlayalim.org/

                 / evrenianlayalim                                                         @evrenianlayalim
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Bir ak?am üzer i yine sürekli u?rad???n?z kitapç?ya gir iyor, bilim 

kitaplar?n?n bulundu?u raflara yöneliyorsunuz. Deneyimli bir  

okuyucusunuz. Astronomi ile alakal? nitelikli bir  kitap bas?lm?? 

olmas?na iht imal vermiyor fakat içten içe bunu ümit  ederek göz 

gezdir iyorsunuz raflara. Evren Kaç Ya??nda'y? elinize ald???n?zda 

bir  z?rva ile kar??la?maktan korkarak kitab?n ortas?n? aç?yorsunuz. 

Kar??n?za AAVSO  ver iler i,"T he Astrophysical Journal" makaleler i 

ve Springer taraf?ndan bas?lan kitaplardan al?nt?lanm?? bilgiler, 

büyüleyici grafikler ç?k?yor. ?a?k?nl?kla sayfa içi referanslara 

bak?yor, hepsinin özenle haz?r land???n? görüyorsunuz. Yanl??l?kla 

popüler bilim kitaplar? aras?na kar??an bir  fizik kitab? m? diye 

merak ederek fizik notasyonlar? ar?yor gözünüz fakat okuyucuyu 

korkutacak hiç bir  ?ey bulam?yorsunuz içinde. K itab? al?p ko?arak 

evinize gidiyorsunuz. 

Ba?larda k?sa bir  tar ih anlat?s? görüp geçecekken gözünüz 

Maxwell-Boltzmann da??l?m?na tak?l?yor. Okuyorsunuz. Henüz 

yüzüncü sayfaya gelmeden Hertzsprung-Russell Diyagram? ile 

tan???yor sonraki sayfalar boyunca y?ld?zlar?n evr imine H-R 

diyagram? üzer inden yap?lan detayl? anlat?mlar la ?ahit  

oluyorsunuz. K itab?n sonuna yakla??rken astrofizik ve 

kozmolojideki en güncel ver ilere bir  bak?? at?yor ?imdiye kadar 

T ürkçe bas?lm?? en ciddi popüler astronomi kitab?n? okumu? 

olman?n hazz?n? ya??yorsunuz.

Hâlâ bu ele?t ir iyi okuyarak vakit  mi kaybediyorsunuz?

Yazar: David A. Weintraub

Çevirmen: Ula? Apak

Alfa Yay?nlar?, 2015, ?stanbul

gökyüzü kitapl???
Semih Çakmak

YILDIZLARDAN 

EBED?YET E
Yazar: Louis -  Auguste Blanqui

Çevirmen: Cemal Yard?mc?

Metis Yay?nlar?, 2015, ?stanbul

Blanqui, ömrünün yar?s?n? hapishanelerde geçiren, sosyalist  ve 

polit ik akt ivist  bir  yazar. Y?ld?zlardan Ebediyete, 1872 senesinde 

Taureau Kalesi Hapishanesi'nde kaleme ald??? bir  met in. Metnin 

T ürkçe'ye kazand?r?lmas? ise C.P. Snow'un 1950'lerde ortaya att??? 

'?ki Kültür ' dü?üncesi ile yak?ndan ili?kili. Bu dü?ünceye göre 20. 

yüzy?lda gerçekle?en devr imsel bilimsel geli?meler kar??s?nda 

kay?ts?z kalan sosyal bilimciler, benzer ?ekilde sosyal bilimlere uzak 

olan bilim insanlar?, ortada metafizik dü?ünceler ve mist isizmin kol 

gezmesi için gereken ortam? haz?r lad?lar. Bu kitap ile günümüzde 

hâlâ mevcut olan fennî ve sosyal bilimler in birbir ler ine kar?? 

koyduklar? uzakl???n bir  nebze azalt?lmas? amaçlan?yor.

Walter Benjamin ve Jorge Luis Borges 1930'larda metni ke?fedene 

kadar gizli kalm?? bir  paralel evren anlat?s? var bu kitapta. 

Günümüzde sürekli kula??m?za çal?nan çoklu dünyalar  

yorumunun asl?nda ne kadar eskiden ber i var oldu?u görülebilir, 

Blanqui, döneminde yap?lan tayf analizler i ve Laplace'?n 

Evrendo?um Kuram?'n?, savlar?n?n temeline koyuyor ve sonsuz 

evren üzer ine kurdu?u dü?ünceler ini felsefi ba?lamda geli?t irerek 

yaz?ya geçir iyor.

K itapta yaln?zca Blanqui'nin metni de?il; Jacques Ranciere'nin 

pozit ivizm ve mekanik determinizm, Aykut Çelebi'nin Benjamin ve 

Borges eser ler inde Blanqui etkisi, Berna K?l?nç'?n metnin tar ih 

içindeki yer i ve T uncay Birkan'?n ku?kuculu?un yayg?nla?t??? 

uzunca bir  dönem sonras?nda böylesi bir  met inden ne 

beklenebilece?ine dair  yazd?klar? yaz?lar da yer al?yor kitapta.

EVREN KAÇ YA?INDA
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Merkür, Güne?'in ha?metini görmek için kullan?labilecek bir  ba?ka minik ölçekt ir. Yakla??k 

5000 km çap?ndaki bu gezegen, Güne?'in önünde bir  sinek gibi görünür adeta. Görülebilecek 

en büyük Merkür görüntüsü i?te Güne? ile aram?zdan geçerken ki bu küçük görüntüdür. Bu 

foto?raf çekildi?inde Merkür Dünya'ya 83 milyon km uzakl?ktayd?, Güne?'e mesafemizin 

yakla??k yar?s?. Güne? taraf?ndan adeta çepeçevre sar?lan ve kavrulan Merkür görüntüsüne 

aldanmay?n, foto?rafta Merkür 'ün bize bakan taraf?nda oldukça so?uk bir  gece ya?an?yor ve 

s?cakl?k -170 derece. Venüs geçi?ine k?yasla daha çok görülebilen Merkür geçi?i, 2019'da 

tekrar ülkemizde izlenebilecek. Tam geçi?i görmek için ise 2032'ye kadar beklemek 

durumunday?z.

gökyüzü foto?raflar?
Onur At?lgan

Çek im  detaylar ?: 

Yer:  Bal?kesir

Tar ih: 9 May?s 2016

Teleskop: Lunt LS60 Hidrojen Alfa teleskop

Kamera: Grasshopper Express kamera ve 

Powermate 2.5x kat lay?c?
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par?lt?lar
Nuray Saatçio?lu Uygur

...

Ve sonra, bazan mehtap gelir, inan?lmaz, t?ls?ml? 
bir  füsunla,-edebiyat?m?za, resmimize ve 
musikimize daha aksett irememi? 
oldu?umuz-par?lt?lar iyle ?iir ini ta yal?n?n 
önündeki son sulara kadar serer, güya yal?n?n 
içine, ruhuna girmek isterdi. Ve r?ht?m?n önünde 
sallanan küçük dalga üstündeki bu mehtap 
parças?, haf?zas?z suyun üstünde kendinden 
habersiz oyn?yan bu ???k parças?, gafil ve ilahi bir  
çocuk gibi r ikkat ime dokunurdu. Onu ne çok 
severdim! 

...

Ruhu inceltmek içinse bir  Bo?aziçi gününün 
güzel hüzünler i ve bir  Bo?aziçi gurubunun kanl? 
trajediler i kafidir. 

?  

Nas?l içki içilirse burada öyle mehtap içenler 
gördüm. Ailemin azas?, diyebilir im ki, sigara ve 
mehtap içer lerdi. 

Abdülhak ?inasi Hisar                

Yukar ?dan A?a??ya:

1. Gökkürede eklipt i?in geçt i?i ve 12 tak?my?ld?z?n?n e?it  aral?klar la 

da??ld??? ku?ak; 2. Bakmaktan yorulunmayan, sonsuz mavili?i iyonosfer 

içindeki parçac?klardan iler i gelen, ?...kubbe?; 3. Gökcisimler inin 

beraberinde oldu?u di?er gökcisimler iyle kolekt if bir  biçimde 

belir lenmi? yollar?; 4. Hidrojenin alfa çizgisi ?????nda çekilen Güne? 

foto?raflar?nda görülen kara çizgiler ; 5. Gökyüzü bülteni A?ustos 2016 

say?s? kapak konusu, Harvard Üniversitesi'nde ö?ret im üyesi olan Dr. 

Betül Kaçar '?n çal??ma konusu; 6. Bir  y?ld?z türüyle de özde?le?en 

atomalt? parçac?k; 7. Genelde radyo ve x-???n?nda düzenli ???ma yapan, 

ilk ke?fedilen örne?inin ad? LGM-1 konan yo?un (t?k?z) nesne türü; 8. 

Bir  ???k ak?s? bir imi, 9. Astrofiziksel ortamlar?n çokça bulundu?u, çok 

yo?un s?cakl?k ve bas?nçta gözlenebilen madde faz?; 10. Ay?n/güne?in 

döngüsünde gelip ger i döndü?ü yer; 11. Lepus tak?my?ld?z?n?n T ürkçe 

ismi; 12. Küçüklük bet imlemek için kullan?lan y?ld?z, galaksi, gezegen 

ya da par lama ?s?fat??.

Soldan Sa?a

1. Dünyan?n yörüngesinin Güne?'e en uzak noktas?; 2.  Toplan?lan, e? 

özellikteki uçlardan herbir i, ?...dairesi?, ?manyet ik...?; 3. Opt ikte 

toplanma noktas?, bir  elipsin iki e? özellikli noktas?ndan bir i; 4. 

Anakoldaki ya?am?n? tamamlayan y?ld?zlar?n par lakl?klar?n? bir  anda 19 

kadir  art t?ran pat laman?n ismi, ?...kal?nt?s??; 5. Güne?in (ve güne? 

benzer i y?ld?zlar?n) en d?? katman?; 6. Gökyüzü'nün bu say?s?n?n 

kapa??na ismini veren, iki tanesinin bir le?mesinin mucizevi tan?kl??? 

sonucu sayeler inde küt leçekimsel dalgalar?n gözlemi sa?lanan, 

?gözlenemeyen? gökcisimler i; 7. Teleskoplardan sa?lanan ham bilginin 

bulstronoca
?. Ceyhun Andaç

MEHTAP

BO? AZ?Ç? YALILARI / Yal?larda Günler ve Saat ler
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küçük bir  parças? ya da tamam?; 8. Logaritmik de?i?imde taban?n 

kuvvet ler inde bir  bir im de?i?im anlam?na gelen astronomi ölçe?i; 9. 

Eski dilde evren, uçsuz bucaks?z; 10. Tekrar l? olaylarda bir  dönüm 

içindeki her bir  nokta, konum ya da durum; 11. T r iangulum 

tak?my?ld?z?n?n T ürkçe ismi; 12. 18.-19. yy.larda ya?am??, astronomi 

katalo?uyla bilinen,  110 tanesi kendi ismiyle an?lan gökcisimler inin 

ka?ifi önemli Frans?z astronom; 13. Astronomide kullan?lan bir  

zaman bir imi, ?...tar ihi?, ?...takvimi?, ad? ünlü Roma imparatoru 

Ceaser 'dan gelir.

Notlar: Bana ilk defa bu entelektüel f?rsat? sundu?u için Gökyüzü'ne ve 

düzenleyici ekibine, ba?lang?çtaki yard?mlar? için merakl? astrofizikçi 

arkada??m Can Güngör 'e, akl?ma bu t ip ?eyler le u?ra?man?n tohumlar?n? atan 

tüm romanlara/romanc?lara, özellikle Oulipoculara ve George Perec'e 

te?ekkür ler. Tan?mlarda ?Gökbilim Ter imler i Sözlü?ü ve Kar??l?klar 

K?lavuzu? ve ?dersimiz.com?-Uzay ve Astronomi ter imler i sözlükler inden 

yarar lan?lm??t?r. 

Bulmacan?n tam çözümünü gokyuzu@tad.or g.t r  adresine isim/soyisim ve 

aç?k adresini gönderen iki okurumuza bir  süpr izimiz var!





gökyüzü
Temmuz-A?ustos 2016'da

Evrenin "ilk görüntüsü"

KOZM?K M?KRODALGA 

ARKAPLAN I?INIMI


