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Merhaba,

Gökyüzü Temmuz say?s? ile yoluna devam ediyor! Geçt i?imiz ay 

yepyeni tasar?m? ve özgün içer i?iyle tekrar yay?na geçen 

bültenimiz hakk?nda farkl? çevrelerden oldukça olumlu ger i 

dönü?ler ald?k. Bültenin, astronominin geni? kit lelere 

ula?t?r?lmas? ve T ürkiye?de gerçekle?t ir ilen astronomi 

ara?t?rmalar?n?n ula??labilir  bir  dille konuya ilgili ki?ilere 

sunulmas? yolunda çok önemli bir  araç oldu?unu dü?ünüyoruz. 

Bu say?da içer i?i daha da geni?leterek zengin bir  bültenle 

kald???m?z yerden devam ediyoruz.  

Bu say?da bir  ba?ka cüce gezegeni, Plüton?u sayfalar?m?za 

ta??yoruz. 14 Temmuz?da Yeni Ufuklar??n gerçekle?t irece?i yak?n 

geçi? sayesinde Plüton hakk?ndaki birçok soru cevab?na 

kavu?uyor olacak. Bizler de ?u ana kadar bilinenlerden yola 

ç?karak üç kapsaml? yaz?dan olu?an bir  dosya olu?turduk.

2016 y?l?nda T ürkiye uzay alan?nda çok önemli, uluslararas? bir  

kongreye ev sahipli?i yap?yor olacak. COSPAR 2016 

konferans?n?n haz?r l?klar? T übitak Uzay Teknolojiler i 

Ara?t?rmalar? Merkezi öncülü?ünde ba?lad?. Bu say?da COSPAR 

2016 hakk?nda detayl? bir  yaz? ve organizasyon sorumlular?yla 

gerçekle?t irdi?imiz röportaj? bulacaks?n?z.

Bu say?daki ?Astronomi/Astrofizik Çal??malar?? adl? yeni kö?emizi 

hayata geçir iyoruz. Astronomi ve ilgili alanlarda ara?t?rmalar 

yürüten y.lisans/doktora ö?renciler i ve ö?ret im görevliler inin 

kendi çal??malar?ndan bahsedecekler i bu bölümde, bu ay ?stanbul 

Teknik Üniversitesi'nden Ceyhun Andaç?? a??r l?yoruz. Bir  di?er 

yenilik ise ?Amatör Astronomi? kö?emiz; gökyüzü gözleminden, 

astrofoto?rafç?l??a birçok farkl? konuda yaz?lar?n yer alaca?? bu 

bölümde bu ay astrofoto?rafç?l??? i?liyoruz.

Geçen say?da ba?lat t???m?z ve bu say?da da sürdürdü?ümüz 

bölümler le bir likte bu ay dolu dolu bir  içer ikle kar??lacaks?n?z. 

Bültene her tür lü katk?n?za aç?k oldu?umuzu belir t ir, iyi 

okumalar diler iz.

Gökyüzünüz aç?k olsun!

editörden
Arif Bay?r l?

arif.bayir li@boun.edu.tr

1 gökyüzü temmuz 2015
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?Merhaba Dünya, beni duyabiliyor musunuz? Ne kadard?r 

uyuyorum?? 

Bu sorular, kuyruklu y?ld?z gibi çok tutars?z ve h?zl? hareket eden 

bir  cisme ini? yapmay? ba?aran Philae uzay arac? ad?na aç?lm?? 

resmi T wit ter hesab?ndan yaz?ld?. Sonras?nda di?er resmi 

merciler  taraf?ndan da bilgi teyit  edildi. Kahraman robotumuz 

Philae, sonunda bir  miktar güne? bulup kendini ?ar j etmeyi 

ba?arm?? ve Dünya'ya, kuyruklu y?ld?z yörüngesinde bulunan 

Rosetta Uzay Arac? ile ilk bilgiler i göndermi?t i. 

90?lar?n sonunda o dönemde ba?ar?lmas? neredeyse imkans?z 

görünen bir  fikir  ortaya at?ld?. Kuyruklu y?ld?zlar hakk?ndaki 

bilgimiz çok k?s?t l?yd? ve bunu art t?rman?n yegane yöntemi bir  

araç ile do?rudan ini? yaparak yüzeyinde ara?t?rmalar yapmakt?. 

Ancak ke?ke bu, buraya yaz?ld??? kadar kolay olsa...  2000'lerde 

ABD Ulusal Havac?l?k ve Uzay Ajans? NASA ve Avrupa Uzay 

Ajans? ESA, bu iddial? proje için çal??malara ba?lad?. Uzun ve 

zor lu olan rota çizildi, rotan?n ucunda 

67P/Churyumov?Gerasimenko kuyruklu y?ld?z? vard?. 

Rosetta uzay arac? ve Phlae sondas?, 2004 y?l?n?n 2 Mart '?nda, 

sabah Güne?'in ilk ???klar? aras?nda ESA'n?n Ar iane 5 roket i 

içinde f?r lat?ld?. Rosetta, kuyruklu y?ld?z?n yörüngesinde kalarak 

Dünya ile olan ilet i?imi, Philae ise kuyruklu y?ld?za ini? yaparak 

incelemeler i gerçekle?t irecekt i.

Rosetta ismi, modern insan?n Eski M?s?r medeniyet ini anlamas?n? 

sa?lam?? olan Rosetta ta??ndan geliyor. Ta??n bir   bölümü 

hiyeroglif ile, di?er bölümler inden bir i Ant ik Yunanca yaz?lm??t? 

ve ülkeler aras? bir  ant la?may? temsil ediyordu (M?s?r Kral? 

Efifan'l? 5. Ptolemi taraf?ndan yazd?r?lan ta??n asl? günümüzde 

Brit ish Museum'da sergilenmektedir).  Bu ta?, Ant ik M?s?r 

kültürüne aç?lan kap?lar?m?z olmu?tu. Bu iki araç ise kuyruklu 

y?ld?zlara aç?lan kap?lar?m?z olacak. 

Kas?m 2014'te son bulan 10 y?ll?k uzay yolculu?u sonunda bilim 

insanlar? ve ilgili ler  Philae'nin 67P'ye ini?ini canl? yay?nda 

seyrett i. Her ?ey yolunda gibi görünüyordu ancak sonradan bir  

sorun oldu?u anla??ld?. Philae'nin ini? yapt??? yerde, sondan?n 

çal??mas? için gerekli Güne? paneller i yeter li ???k alam?yordu. 

Bundan dolay? da Philae'nin ini? yapt?ktan k?sa bir  süre sonra 

bizimle olan ilet i?imi ne yaz?k ki kesildi. Bu olaydan sonra pek 

çok astrofizikçi Philae'den umudu kesmi?t i, ta ki bu Haziran'a 

kadar.

KUYRUKLU YILDIZ 

KÂ??F? PHILEA UYANDI

Özgür Can Özüdo?ru

4

?imdi ne olacak? 

?Her ?ey asl?nda ?imdi ba?l?yor? diyor ESA'n?n Rosetta görev 

yürütücüler inden Monica Grady. Philae'nin ?imdiki görevi, 

üzer inde yer alan sensör ler ile kuyruklu y?ld?z içindeki 

materyaller, element ler, fiziksel yap?s? ve di?er gök cisimler inden 

kaynakl? etkiler i üzer ine çal??mak. Rosetta da, 67P'nin 

yörüngesinde kalarak Philae'nin ortaya ç?kard??? sonuçlar? 

Dünya'ya ula?t?racak. 

Kaynak lar :

ESA'n?n sitesinde ilgili haber: "Rosetta's lander Philae wakes up 

from hibernat ion" 

Rosetta Görevi Ana Sayfas? 

 

gökyüzü haberler i

OKURLARA ÇA? RI

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. Geçt i?imiz ayki say?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)

Her ay?n 10'unda yay?nlanan Gökyüzü Bülteninde yay?nlanmak üzere 
katk?lar?n?z? bir  önceki ay?n 25'ine kadar (örne?in A?ustos say?s? için son 

tar ih 25 Temmuz) gokyuzu@tad.or g.t r  adresine, kullan?lacak görselin 
yüksek çözünür lüklü hali ve yaz?n?n OpenOffice yada 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?nlanacakt?r.

3 gökyüzü temmuz 2015
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Dünya yörüngesine 24 Nisan 1990 tar ihinde f?r lat?lan Hubble 

Uzay Teleskopu 25 y?ld?r uzay? gözlemliyor.  Ad?n? Amerikal? 

ünlü gökbilimci Edwin Hubble?dan alan teleskobun uzaydaki 25. 

y?l?  Amerika ve Avrupa?daki çe?it li bilim merkezler i ve ara?t?rma 

enst itüler inde halka aç?k çe?it li etkinlikler ve sergi 

programlar?yla kut land?. 

Avrupa Uzay Ajans??n?n kut lama program? için ba?vurusu kabul 

edilen merkezlerden ikisi de T ürkiye?dendi. Etkinlikler Ça? 

Üniversitesi Uzay Gözlem ve Ara?t?rma Merkezi ile Manisa?n?n 

Kula ilçesindeki UNESCO Volkanik Jeopark??nda 

gerçekle?t ir ildi.

ÇEYREK YÜZYILDIR 

UZAYDAK? GÖZÜMÜZ: 

HUBBLE UZAY 

T ELESKOBU
Arif Solmaz*

gökyüzü haberler i

Yörüngede ?imdiye kadar 38 bin gök cismine ait  1 milyondan 

fazla gözlem yapan teleskop, 25 y?ll?k ömrü boyunca 

gezegenimizin çevresinde 140 bin kez doland?. Asl?nda bu 

yakla??k 5 milyar kilometre ediyor, yani Plüton ile Güne? 

aras?ndaki ortalama uzakl??a denk geliyor. Dünya?ya her hafta 

120 gigabayt l?k ver i gönderen teleskop, toplamda 100 

Terabayttan fazla ver i toplad?. Bu ver iler i kullanan dünya 

genelindeki bilim insanlar? Ocak 2015 it ibar iyle 13 bine yak?n 

bilimsel makale yay?mlad?, Hubble ara?t?rmalar?ndan bir isi de 

Nobel Fizik ödülü ile sonuçland?. Bu da Hubble?? ?imdiye dek 

yap?lm?? olan en üretken bilimsel alet  haline get ir iyor. 

Teleskobun 2020 y?l?na kadar yörüngede kalmas? ve bilimsel 

ke?ifler ine devam etmesi bekleniyor. Hubble??n yer ini alacak 

olan yeni nesil uzay görevi James Webb Teleskopu  (JWST ) ise 

2018 y?l?nda f?r lat?lacak.  Hubble?dan daha geli?mi? bir  teleskop 

olan JWST  ile yap?lacak olan gözlemler sayesinde Bilim 

insanlar?na göre önümüzdeki on ile on be? y?l içer isinde evrende 

yaln?z olup olmad???m?z sorusunun cevaplanabilece?i 

dü?ünülüyor. 

Kaynak : spacetelesope.org 

* Ça? Üniversitesi Uzay Gözlem ve Ara?t?rma Merkezi, Mersin

Solda: Her y?l teleskopun 

f?rlat?ld??? günün an?s?na 

Hubble??n görüntüledi?i dikkat 

çekici bir gökcisminin foto?raf? 

yay?mlan?yor. 25. Y?la özel olarak 

haz?rlanan görüntü Westerlund 

2 y?ld?z kümesi oldu. 

Avrupa?daki Hubble 

kutlamalar?n? organize eden 

ESA?n?n bu y?la özel olarak 

yapt??? ça?r?ya yan?t veren 

Avrupa genelindeki 60?a yak?n 

bilim merkezi Westerlund 2 

kümesinin yüksek çözünürlüklü 

bir posterini sergilemeye hak 

kazand?.  

(Telif Hakk?: NASA, ESA, the 

Hubble Heritage Team 

(ST ScI/AURA), A. Nota 

(ESA/ST ScI),  Westerlund 2 

Science Team)
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UZAK B?R GEZEGENDE 

"GÜNE? KORUMA 

KAT MANI" BULUNDU

Ötegezegen çal??malar? astronominin en güncel ve heyecan ver ici 

ara?t?rma alanlar?ndan bir ini olu?turuyor. Yer tabanl? gözlem 

kampanyalar? ve uydu gözlemler i ile ke?fedilen gezegen say?s? her 

geçen gün art?yor. Bu gezegenler in yap?s? ve fiziksel özellikler i 

anla??lmaya çal???l?rken, uydular Dünya atmosfer inin gözlemler 

üzer indeki k?s?t lay?c? etkiler inden ba??ms?z olduklar? için daha iyi 

ver iler  sa?l?yor lar. 

Geçt i?imiz ay, yer tabanl? kampanyalar aras?nda en çok gezegen 

ke?fetmi? olan WASP (Gezegenler için Geni? Aç? Ara?t?rmas? 

-Wide Angle Search for Planets) grubu taraf?ndan ke?fedilen 

WASP-33b gezegeninin bir  Hubble Uzay Teleskobu gözlemi 

sayesinde stratosfere sahip oldu?u fark edildi. Stratosfer in 

var l???n?n, gezegenin yap?s? ve nas?l olu?tu?unu anlamak aç?s?ndan 

de?erli ipuçlar? sa?layaca?? dü?ünülüyor. 

WASP-33b?nin stratosfer i, gezegen y?ld?z?n arkas?ndan geçt i?i 

esnada kaynaktan gelen ?????n dü?ü?ü ölçülerek bulundu (resimde 

üst panel). Moleküller in y?ld?z ?????n? so?urmas? sayesinde alçak 

stratosferde yüksek s?cakl?klar gözlenir ; stratosfer olmasayd? 

yüksek bölgelerde daha dü?ük s?cakl?klar olmas? beklenirdi 

(resimde sa? alt  panel). 

Ça?la Ba?aran*

Bu ke?fin ilginç olmas?n?n nedeni, bilinen ötegezegenler in 

ço?unun S?cak Jüpiter ler ad? ver ilen, büyüklük aç?s?ndan Jüpiter 

benzer i ve y?ld?z? ile daha yak?n konumlanan, oldukça s?cak 

gezegenler olmalar? ve Wasp-33b?nin de bu gruba dahil 

olmas?d?r. S?cak Jüpiter ler in ço?u öylesine s?cakt?r ki, üst  

katmanlar? buharla?arak uzay bo?lu?una kar???r. Dolay?s?yla bilim 

insanlar? ötegezegenlerde stratosfer bulunmas?n?n mümkün olup 

olmad??? ile ilgili bugüne kadar hep ?üpheliydiler. 

Ara?t?rmac?lar, WASP-33b?nin atmosfer inde bir  s?cakl?k 

tersinmesi gözleyerek bu ?üpheler i noktalad?lar. Ayr?ca sorumlu 

molekülün hangisi oldu?una dair  de bir  fikir ler i var: t itanyum 

oksit . Gözlemler Hubble??n mor ötesi ???n?m?n tayf?n? alarak su 

molekülünün var l??? ile ilgili de ipucu sa?layabilen Geni? Alan 

Kameras?-3 ile edinildi. Bilim insanlar? tayflar sayesinde uzak 

gezegenler in atmosfer indeki gazlar? tan?mlayarak, ortam 

s?cakl???n? ölçebiliyor lar. 

Haynes ve arkada?lar? ayr?ca, Hubble gözlemler i ve önceki 

çal??malardan ver iler i kullanarak su kaynakl? emisyonun 

stratosferde 3300ºC s?cakl?kta gözlendi?ini buldular. Geri kalan 

???ma, atmosfer in alt  k?s?mlar?nda 1500ºC civar? s?cakl?kta 

bulunan gazlardan geliyordu. Ayr?ca atmosferde mor ötesi ???n?m? 

so?uran ve böyle s?cakl?klarda var l???n? koruyabilecek olan 

t itanyum oksit  bulundu?una dair  ilk gözlemsel kan?t lar sunulmu? 

oldu. 

Bulgular Astrophysical Journal??n 12 Haziran 2015 say?s?nda 

yay?nland?. 

Kaynak lar :

NASA Planetquest, arXiv:1505.01490

* ?stanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimler i Bölümü Y.L isans 

Ö?rencisi 

Dünya atmosfer inde stratosfer iç 

tabakalardan bir idir. Yerden it ibaren tüm 

bulut lar?n üzer inde kalan noktaya uzanan, 

hava durumundaki de?i?imler in gözlendi?i 

türbülansl? troposfer tabakas?n?n üstünde 

kal?r. T roposferde hava en alt ta yani yer 

yüzeyinde daha s?cakt?r ve yükseklik 

art t?kça s?cakl?k azal?r. Stratosferde ise 

s?cakl?k yükseklikle artar, bu etki s?cakl?k 

tersinmesi (temperature inversion) olarak 

bilinir. WASP-33b?nin stratosfer inde de 

bu etki gözleniyor. Dünya?da bu etkinin 

olu?mas?n?n nedeni, ozon moleküller inin 

Güne? ?????n?n morötesi k?sm?n? so?urarak 

yere ula?mas?n? engellemesi ve bu sayede 

?s?n?n stratosferde kalmas?d?r. Fakat ozon 

veya hidrokarbonlar bilinen ço?u 

ötegezegenin sahip oldu?u s?cakl?klarda 

bulunamazlar. Telif Hakk?: NASA, ESA, and K. Haynes and A. Mandell (Goddard Space Flight Center)

gökyüzü temmuz 2015
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Prof. Dr. Serdar Evren* *

46

gökyüzü haberler i

Gökcisimler inin hareket ler i tüm uygarl?klarda her zaman insanlar?n 

ilgisini çekmi?t ir. ?nsanlar Güne? ve Ay??n gökyüzündeki dönemsel 

hareket ler ini kullanarak kendi takvimler inde günlük, ayl?k ve y?ll?k 

zaman ölçüler ini belir lemi?ler ve hayat lar?n? düzenli hale get irmeye 

ba?lam??lard?r. 

Güne??in görünürdeki hareket ler ini ve dolay?s?yla Yer?in Güne? 

etraf?ndaki bir  tam dolan?m?n? temel alan miladi takvimde 365 gün 

vard?r. Ama Ay??n Yer etraf?ndaki dolan?m?yla belir lenen hicr i 

takvimde ise 354 gün bulunur. 

Asl?nda uydumuz Ay, Yer etraf?nda yakla??k 27.3 günde bir  

dolan?m?n? tamamlasa da dolunay gibi bir  evreyi tekrar 

yakalayabilmesi için yörüngesinde biraz daha yol almas? gerekir. 

Yani dolunaydan bir  sonraki dolunaya kadar yakla??k 29.5 gün geçer 

ve hicr i takvimde bir  takvim ay? tamamlanm?? olur. 

Bir  y?l içinde 12 takvim ay? oldu?una göre, bir  hicr i takvim 12x29.5 

= 354 günde sona erer. Miladi y?l 365 gün oldu?u için aradaki 11 

günlük farktan dolay?, hicr i takvim kullan?larak hesaplanan dini 

günler imizle her y?l yakla??k 11 gün daha erken kar??la?m?? oluruz. 

Yani yakla??k 11 günlük erken tar ihe kayman?n nedeni günlük 

ya?ant?m?zda miladi takvim ama dini günler in hesaplanmas?nda 

hicr i takvim kullanmam?zdan kaynaklan?r. Buna göre bu kaymadan 

dolay? ramazan?n ba?lang?c? her y?l yakla??k 11 gün daha erken 

ba?lar. 

Ramazan ba?lang?c? 33 y?l sonra ise (365/11= yakla??k 33) tekrar 

Haziran ay? sonuna denk gelecekt ir.

* * Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimler i Bölümü

Dr. H. T u?ça ?ener -  ?at?r*

2000?li y?llar?n ba?lar?nda planlanmaya ba?lanan, dev teleskop 

neslinin ilk üyesi olacak olan Dev Magellan Teleskobu?nun (Giant 

Magellan Telescope -  GMT ) in?aat?n?n ba?lamas? için onay 3 

Haziran?da al?nd?!  

Hubble Uzay Teleskobu ile elde edilenden 10 kat daha net 

görüntüler sa?layacak olan GMT, ?ili-Las Campanas Gözlemevi 

arazisine kurulacak. Merkez aynan?n etraf?na dizilmi?, her bir inin 

çap? 8,4 metre olan 6 aynadan olu?an teleskobun çap? toplamda 

25,4 metre. Aynalar?n üret imi için ?s?sal genle?me özelli?i oldukça 

dü?ük olan E6 Ohara borosilikat  kullan?lmakta. 4-5 kilo 

a??r l???ndaki cam parçalar? ayna kal?b?na özenle yer le?t ir ilip, dev 

bir  döner f?r?n içinde, istenilen yüzey e?r ili?ini alacak ?ekilde 

er it iliyor. Sonras?nda, sürekli ölçümler yap?larak istenilen 

hassasiyetteki yüzey e?r ili?i elde edilene kadar cilalama ad? ver ilen 

ince yontma i?lemi gerçekle?t ir iliyor. Ço?u teleskop aynas?nda 

oldu?u gibi GMT ?nin aynalar?n?n da gözlemevine ç?kart?ld?ktan 

sonra aluminyum ile kaplanmas? planlan?yor. Her bir  aynan?n 

yap?m?, tasar?m a?amas? har iç, yakla??k 7 y?l sürüyor. Özellikle 

ötegezegen çal??malar?na ve evrenin ilk saniyeler ine ili?kin 

gözlemlere yapaca?? katk?lar nedeniyle heyecanla beklenen GMT  

sadece adapt if opt ik özelli?i ile de?il, ayn? zamanda üzer inde 

bar?nd?raca?? çe?it li tayfçeker ler nedeniyle de gözlemsel 

astronomide önemli bir  yere sahip.  GMT  projesine katk?da 

bulunan ülkeler aras?nda Avustralya, Brezilya, Güney Kore, ABD 

ve teleskoba ev sahipli?i yapacak olan ?ili bulunmakta.  

Konuyla ilgili ayr?nt?l? bilgi için GMT ?nin resmi sayfas?: 

ht tp://www.gmto.org 

* Kore Astronomi ve Uzay Bilimler i Enst itüsü (KASI), Doktora sonras? 

ara?t?rmac?

DEV MAGELLAN 

T ELESKOBU ?Ç?N GER? 

SAYIM BA?LADI

http://www.gmto.org


göze çarpan kareler

NASA'n?n Güne? Dinami?i Gözlemevi (SDO) uydusu bu görüntüdeki M7.9 s?n?f? güne? 

pat lamas?n? 25 Haziran 2015'de görüntüledi. Bu pat lama, Güne? yüzeyinde olu?tu?u günden ber i 

ufak çapl?lardan büyük olanlara kadar çe?it li  pat lamalara neden olan yüzeydeki ayn? Güne? lekesi 

grubundan kaynaklan?yor (Telif Hakk?: NASA/SDO).
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13 A?ustos 2015 tar ihinde Güne? et raf?ndaki 6.5 y?ll?k dolan?m? boyunca Güne?'e en yak?n 

konumundan geçecek 67P'nin, Güne?'e yakla?t?kça akt if yüzeyinden sal?nan materyaller  daha da 

belirginle?iyor. (Telif Hakk?: ESA/Roset ta/NavCam).

göze çarpan kareler
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YEN? UFUKLARA 

DO? RU

kapak konusu

Ümit Fuat Özyar

En son ne zaman yolculuk yapt?n?z? Ya da daha 

do?ru soru belki de ?udur: ?imdiye kadar en 

uzun yolculu?u nereye yapt?n?z? Bu soruya 

verece?iniz cevap New Horizons (Yeni Ufuklar) 

uzay arac?n?n kat et t i?i yolla kar??lat?r?ld???nda 

çok çok küçük kalacakt?r.  Yeni Ufuklar 14 

Temmuz?da yani siz bu sat?r lar? okurken 

Plüton?un dibinde olacak. Orijinal ad? New 

Horizons olan Yeni Ufuklar uzay arac?, hakk?nda 

çok az bilgi sahibi oldu?umuz Neptün ötesi 

cisimler i gözlemek amac?yla üret ildi. Güne? 

sisteminin alt? cüce gezegeninden bir i olan 

Plüton ve uydular? da elbette arac?n rotas? 

içindeydi. Heyecanla Yeni Ufuklar??n ufkumuzu 

geni?letmesini bekliyor olaca??z. 

Yeni Ufuklar ABD?nin Flor ida Cape Canaveral 

Uzay Üssü?nden At las V roket iyle 19 Ocak 

2006?da f?r lat?ld?. 2007?nin ?ubat ay?nda 

Jüpiter?in yak?n?na kadar gelerek dev gezegenin 

onu itmesinden faydalanarak h?zland?. 

Ar açtak i  Donan?m  

2007?de f?r lat?lan arac?n üzer indeki teknoloji 

elbette günümüz teknolojisine göre eski 

olmas?na ra?men Yeni Ufuklar çok önemli ölçüm 

ve gözlem alet ler iyle donat?lm?? durumdad?r. 

Genel  Yap? ve Ener j i  

Araç alüminyum silindir  bir  gövde üzer inde 

üret ilmi?t ir. Bu gövdeyi radyoizotop 

termoelektr ik jeneratör güç kayna?? (RT G) ve 

yak?t tank? sarm??t?r. Merkezi silindir in uzay 

bo?lu?unda uzun süreli dayanmas? ve a??r 

olmamas? amac?yla ult ra ince alüminyum 

yapraklar la sar?lm??t?r. Arac?n üzer indeki 

elektronik donan?m?n s?cak kalmas? çok 

önemlidir. Bu nedenle elektronik cihazlar adeta 

bir  termos gibi kaplanm??t?r. Böylece cihazlar?n 

s?cakl??? 10ºC-30ºC derece dolaylar?nda tutulmas? amaçlanm??t?r. Her ?eye ra?men 

s?cakl?klarda anormal dü?melere kar?? 150 Watt?l?k küçük ?s?t?c?lar la s?cakl???n 

istenen de?erlere get ir ilmesi sa?lanmaktad?r. Araç bunu s?cakl?k ölçen i?lemcisiyle 

otomatik yapmaktad?r.  Arac?n rotas?ndan sapmamas? önemli oldu?undan y?ld?z 

izleme program? yüklenmi?t ir. Bu programa 3000 y?ld?z?n konumu kaydedilmi?t ir. 

Araçtaki y?ld?z izleme kameralar?, jiroskop, dönü? h?z?- ivme ölçer ler i, dijital güne? 

sensör ler i kontrollü olarak rotay? hesaplamakta ve gerekt i?inde it ici roket ler ini 

çal??t?r?larak arac?n hesaplanan yörüngesinden ç?kmamas?n? sa?lamaktad?r. Araç 

gerekli ener jisini RT G ile sa?lamaktad?r. Bu jeneratör plütonyum dioksit in do?al 

yollar la bozunmas? sonucunda ?s? üret ir. Bu ?s? daha sonra 30 Volt?luk do?ru ak?m ya 

da 245 Watt?l?k güçteki elektr i?e dönü?türülür. RT G?de yakla??k 11 kg Plütonyum 

dioksit  bulunmaktad?r. Araçta bunun d???nda di?er araçlarda kullan?ld??? gibi yedek 

pil bulunmamaktad?r. 

Kom uta ve Ver i  ??lem e 

Arac?n tüm yörünge hesaplar?n? 12 megahertz frekansl? Mongoose-V i?lemcisi 

yapmaktad?r. ??lemcinin tüm alt  sistemlerden gelen ver iler i de?erlendirerek Dünya?ya 

iletmesi amaçlanm??t?r. Bunun d???nda herhangi bir  sorun durumunda Dünya?dan 

gelecek komutlar e?li?inde yedek sistemler i devreye sokmak da görevler i aras?ndad?r. 

Yeni Ufuklar?da bir isi yedek olmak üzere 8 gigabayt kapasiteli iki küçük kat?hal 

kaydedicisi bulunmaktad?r. Sürekli kulland???m?z flash bellek tarz?ndaki bu kay?t 

depolar? ald?klar? ver iler i de?erlendir ip biçimlendirerek, ard?ndan s?k??t?rarak i?lemci 

yoluyla an?nda Dünya?ya iletmektedir. Araçla ilet i?im 30 cm ve 2,1 m?lik antenler le 

sa?lanmaktad?r. Bu antenler le Yeni Ufuklar saniyede 1000 bit lik ver i 

yollayabilmektedir. Arac?n Plüton çevresinden Dünya?ya yollad??? ver inin yolculu?u 

ise dört  saat sürecekt ir. 

Yeni Ufuklar Görevinin 19 Ocak 2006'da f?r lat?l??? (Telif Hakk?: NASA)

Hubble Uzay Teleskopbu ile 2002'de al?nan görüntülerde Plüton ve uydusu Charon'un yüzey 

detaylar? çok az detayla çözülebiliyorken (üst te solda), Yeni Ufuklar '?n 14 Temmuz'daki yak?n 

geçi?inin ard?ndan yüzeyin yüksek çözünürüklü görüntüsü al?nmas? planlan?yor (üst te sa?daki 

sanatç? göster imi). (Telif Hakk?: NASA / New Horizons)
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Gözlem  ve Ölçüm  Ar açlar ? 

Ralph  : Görünür ve k?z?lötesi görüntüleme/tayfölçer i. Renk, yüzey yap?s? 
ve s?cakl?k har itas? üret ir. 

Alice: Morötesi görüntüleme tayfölçer i. Plüton?un atmosfer inin 
bile?imini, yap?s?n? analiz ederken Plüton?un uydusu Charon ve Kuiper 
Ku?a?? cisimler inin çevresindeki uzay? tarar. 

REX (Radio Science Ex per im ent ):  Atmosferdeki gaz da??l?m?n? ve 
s?cakl??? ölçer, pasif radyometredir. 

LORRI  (Long Range Reconnaissance Im ager ): Teleskopik kamerad?r. 
Plüton?a uzaktan bakarak har ita üret ip, yüksek çözünürlüklü jeolojik 
ver iler  elde eder. 

SWAP (Solar  Wind Ar ound Pluto): Plüton çevresindeki güne? rüzgâr? ve 
plazmas?n? ölçer. Atmosfer ik ?kaç?? h?z?n?? belir leyerek Güne? 
rüzgâr lar?n?n Plüton ile etkile?imini gözler. 

PEPSSI  (Plu to Ener get i c Par t i cl e Spect r om eter  Science Invest i gat i on): 
Plüton?un atmosfer inden kaçan maddenin ve iyonlar?n yo?unlu?unu 
ölçer. 

SDC (Student  Dust  Counter ): Ö?renci ler  taraf?ndan üret ilen ve i?let ilen 
alet , yolculuk boyunca uzay tozunu ölçmektedir. 

Temmuz ay?n?n sonundan it ibaren Yeni Ufuklar??n ver iler i ve 
görüntüler i gökbilim sayfalar?n? süslüyor olacak. Plüton?u, Charon?u ve 
di?er uydular?n? daha yak?ndan görece?iz. K im bilir  belki de bizi yeni 
sürpr izler bekliyor olacak. 

Kaynak lar : 

New Horizons -  NASA's Mission to Pluto 

NASA -  New Horizons  Resmi Görev Sayfas?

Yeni Ufuklar uydusu Plüton-Charon Sistemine 14 

Temmuz'da T ürkiye Saat i ile (T S?) 15:00'de yapaca?? 

yak?n geçi? ile gezegen ve uydusununun ?u ana kadar 

çekilmi? en detayl? görüntüler ine ula?acak (Geçi?in T S? 

detaylar? a?a??daki  grafikte). Plüton'un yüzeyinden 

12.500 km, Charon'un ise 28.800 km uza??ndan geçecek 

uydu, gezegen ve uydusunun yüzeyler inin yüksek 

çözünürlük foto?raflar?n? çekip, uzaya kaçan atmosfer 

bile?enler ini inceleyecek. Yak?n geçi? s?ras?nda elde 

edilecek görüntüler ancak bir   gün sonra Dünya'ya 

ula?acak ve uydunun tüm görev boyunca elde ett i?i ver iler  

bir  y?l boyunca uydu taraf?ndan gönderilecek.

Yeni Ufuklar uzay arac?n?n üzer inde yer alan gözlem ve ölçüm araçlar? 

(Telif Hakk?: NASA)
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Telif Hakk?: NASA JHUAPL

PLÜT ON UFUKTA
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kapak konusu

Gaz ve Toz Bulutundan...

Bundan yakla??k 4.6 milyar y?l önce, Güne? Sistemi ?Güne? Nebulas?? ad? ver ilen gaz ve tozdan 

olu?an bir  bulut tu. Küt leçekimi etkisiyle kendi üstüne çöken bu bulut , ekseni etraf?nda dönmeye 

ba?lad? ve merkezde Güne??i olu?turdu. Güne??in olu?umuyla bir likte ger iye kalan materyaller  

kümelenmeye ba?lad? ve küçük parçac?klar bir  araya gelerek daha büyükler ini olu?turdular. 

Güne? rüzgar? hidrojen ve helyum gibi daha hafif element ler i d?? bölgelere savurdu, böylece iç 

bölgede kaya gezegenler i olu?turacak daha a??r kayaç maddeler kald?. Fakat d?? bölgelerde Güne? 

rüzgar?n?n etkisinin azalmas?yla hafif element ler dev gaz devler i olu?turmak üzere toplanma 

f?rsat? yakalad?lar. Neptün?ün ötesinde ise tüm bu süreçten arta kalan cisimler in yer ald???, yak?n 

zamana kadar detayl? bilgi sahibi olunmayan Kuiper Ku?a?? ortaya ç?kt?. 

Bu ku?akta yer alan Plüton?un, bir  zamanlar Neptün?ün ötesinde al???lm???n d???nda bir  yörüngede 

soluk, sar?ya yak?n bir  renkte yaln?z bir  cisim oldu?u dü?ünülürken, art?k hatr? say?l?r derecede 

karma??k yüzeyi, geni? ölçekli mevsimsel de?i?imler i, yap?sal olarak oldukça farkl? bir  uydusu ve 

karma??k yörünge geçmi?i ile dinamik bir  gökcismi oldu?u anla??ld?. Kendisine has oldu?u 

dü?ünülen bir  tak?m özellikler i nedeniyle ?gezegen tan?m?? tart??malar?n? (bknz: bu say?daki 

"Plüton Neden Öldürüldü?" yaz?s?) alevlendiren bu cüce gezegenin, art?k Neptün?ün ötesinde 

geni? bir  buz cisimler i ailesine üye oldu?unu biliyoruz. 

Yak?n zamanda Plüton?un da dahil oldu?u ve Neptün?ün yörüngesinin d???nda kalan buz 

cisimler inden olu?an Kuiper Ku?a???n?n düzenli gözlemler i ve bu cisimler in nas?l olu?tuklar?na 

dair  çal??malar sayesinde, Plüton ve en büyük uydusu Charon?un olu?umunu anlamak konusunda 

çok ciddi iler lemeler kaydedilmeye ba?land?. Plüton benzer i cisimler in ke?ifler i Plüto?nun 

olu?umu ve evr imi konusunda 

bilinenler i aç?kl??a kavu?turmakla 

kalmad?, ayn? zamanda bu 

aç?klamay? bütün Kuiper Ku?a??n?n 

olu?umu ve e? zamanl? evr imi 

konusunu da ayd?nlatma f?rsat? 

yaratt?. 

Kuiper Ku?a???n?n var l???ndan 

haberdar olunmad??? zamanlarda 

Plüton?un Güne? Sistemi?nin bir  

kö?esinde yaln?z bir  cisim oldu?u ve 

zaman?nda Neptün?ün 

yörüngesinden kurtulmay? ba?arm?? 

bir  ?kaçak uydu? oldu?u kabul 

görüyordu. Plüton her ne kadar 

Güne? etraf?ndaki dolan?m? s?ras?nda 

Neptün?ün yörüngesinin içine gir ip 

ç?k?yor olsa da, iki gezegenin 

yörüngeler inin özel bir  oranda(3:2) 

uyumlu olmas? nedeniyle Neptün ile 

yak?n etkile?iminin çok güç 

oldu?unun fark edilmesi ve 

Plüton?un kendisine ait  bir  uydusu 

oldu?unun ortaya ç?kmas?yla uydu 

hipotezinin geçer li olmad??? 

görüldü. Böylece Plüton?un Neptün 

ötesinde olu?mu? bir  gökcisimler i 

toplulu?unun üyesi oldu?una dair  

teor iler  ön plana ç?kmaya ba?lad?. 

Gezegenler in (ya da gaz devler inin 

kaya/buz çekirdekler inin) standart  

olu?um seneryolar?nda, Güne? 

Sistemi?nin ilk zamanlar?ndaki 

cisimler, birbir iyle küt leçekimi 

vas?tas?yla ba?l? kalan daha ufak 

parçalar?n birbir ler i aras?nda yüksek 

say?da rastgele çarp??malar?yla yava? 

yava? olu?ur lar. Y???lma olarak 

adland?r?lan bu i?lem ortamdaki tüm 

kat? materyalin birkaç büyük cisim 

üzer ine y???lmas?yla sona erer. 

Plüton ve Kuiper Ku?a?? Cisimler i 

(KKC)?nin son haller inin bu tan?ma 

uymad??? görülmektedir, çünkü bu 

bölgede birçok küçük cisim üzer ine 

y???lma olmam??t?r. Bu durum için 

iki farkl? senaryadan bir i y???lman?n 

hala devam ett i?ini ve bu cisimler in 

Güne? Sistemi'nin Jüpiter 'den it ibaren d?? bölgeler ini gösteren yukar?daki görselde Neptün'ün yörüngesinin 

ötesinde büyük d??merkezli?i ile göze çarpan cüce gezegen Plüton ve Er is görülüyor. Ayr?ca Kuiper Ku?a?? 

olarak adland?r?lan ve Neptün ötesi cisimler i bar?nd?ran, noktalar la i?art lenmi? küçük boyut lu/küt leli buz 

cisimler i de grafikte i?aret lenmi?. (Kaynak: NASA)

PLÜT ON -  CHARON S?ST EM?'N?N 

OLU?UMU VE JEOLOJ?S?
Arif Bay?r l? &  Volkan Özen*
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... Kar m a??k  Yüzeye

Yeni Ufuklar sayesinde, Güne? sistemimizin son büyük gezegen 

sistemini yak?ndan gözlemleyece?iz. Bu ke?fin gezegen jeolojisi 

aç?s?ndan önemi ise çok büyük; Plüton sistemi, son derece 

tart??mal? olan buz cisimler in son kay?p halkas?. Yeni Ufuklar bu 

kay?p halkaya yak?ndan bakacak ve bu tür buz cisimler in jeolojik 

dinamikler i hakk?nda öne sürdü?ümüz hipotezler i test  edip, daha 

kilit  sorulara odaklanma imkân? sunacak. 

Bilim insanlar?n?n Plüton sistemi hakk?ndaki mevcut bilgiler i 

yörünge karakter ist i?i, yo?unluk ve büyüklük gibi jeofiziksel 

özellikler i ve yüzeyinin buz ile kapl? olmas? gibi yüzey karakter ist i?i 

ile s?n?rl?. ?imdiye kadar yap?lan gözlemler in hiçbir i Plüton?un iç 

dinami?ini anlamam?z için yeter li de?ildi. Durum böyle olunca, 

Yeni Ufuklar görevi herkesi heyecanland?r?yor. Heyecan?m?z? 

art t?ran bir  ?ey daha var; Voyager, Galileo ve Cassini görevler inden 

bilindi?i gibi, buz cisimler i jeoloji aç?s?ndan son derece ?a??rt?c? 

olabiliyor lar. 

Bir  gezegen yüzeyinde göze çarpan ilk jeolojik yap?lar krater lerdir.  

Krater ler Plüton?un kabuk katmanlar? (strat igrafi)  hakk?nda 

önemli bir  bak?? ac?s? kazand?racak bilgiler  ta??malar? yönünden 

büyük öneme sahipler. Bununla bir likte Yeni Ufuklar?in yapaca?? 

krater gözlemler i, Neptün ötesi dedi?imiz bölgedeki Güne? 

Sistemi?ndeki çarpmalardan sorumlu gökcisim popülasyonunu 

do?rudan inceleme f?rsat? sunacak. Bilim insanlar?, Plüton'da 

Jüpiter?in uydusu Io gibi neredeyse kratersiz bir  yüzeyle 

kar??la?may? beklemiyor olsalar da böyle bir  gözlemin son derece 

ilginç olaca?? dü?ünülmekte (J.M. Moore et al. 2015).

Neredeyse bütün buz cisimlerde gözlendi?i gibi, Plüton ve 

büyüyebilmeler i için gerekli zaman?n daha geçmedi?ini; di?er i ise bir  

nedenden ötürü y???lman?n erken zamanlarda kesint iye u?rad???n? öne 

sürüyor. Güne? sisteminin ya?? ölçe?inde, KKC?ler aras?ndaki 

çarp??malar?n 100 km büyüklü?ündeki cisimler i olu?turmaya yetecek 

kadar s?k olmamas?; ayn? zamanda KKC?lar?n yörünge özellikler i 

nedeniyle çarp??malar?n y???lmadan ziyade a??nmaya neden olmas? ilk 

aç?klamay? eliyor. Bu ikilemi a?mak için Yeni Ufuklar görevinin ayn? 

zamanda ba? yürütücüsü A. Stern, erken Kuiper Ku?a??n?n çok daha 

büyük küt leli ve dinamik olarak daha ?so?uk? oldu?unu, buna ba?l? 

olarak daha fazla çarp??man?n gerçekle?t i?ini ve bu çarp??malar?n 

y???lmay? destekleyecek ?ekilde çok daha hassas oldu?unu ortaya att?. 

Modeller Güne??ten uzakl??? 35 ile 50 astronomi bir imi aras?nda, 

halka ?eklinde alandaki küt lenin büyük ço?unlu?unun 10 km ve daha 

küçük cisimlerde toplanm?? oldu?una i?aret ediyor. Bu cisimler 

oldukça s?k çarp??malara maruz kal?yor lar ve ço?u da süreç boyunca 

tozlara parçalanm?? oluyor lar. Bu toz ???n?m bas?nc? ile sistemden etkili 

bir  ?ekilde uzakla?t?r?labiliyor, bu da ilk ba?taki büyük küt lenin 

nereye git t i?ini aç?kl?yor. Küçük küt leli cisimler inin say?s?n?n 

azalmas?yla, daha büyük cisimler in büyümeler i yava?l?yor. Gözlenen 

KKC büyüklük da??l?m? bir  bak?ma bu durma noktas?na gelen 

yava?laman?n bir  göstergesi olarak yorumlan?yor. Ayr?ca, olu?um 

zaman ölçekler ine ba?l? olarak Neptün, KKC?lar?n yörüngeler ini 

etkileyerek büyümeyi sa?layan y???lmadan ziyade küçülmeye neden 

olan a??nma rejimine girmeler ine neden oluyor. 

Güncel bulgular Plüton ve Kuiper Ku?a??n?n olu?umunun, gezegen 

olu?umu hakk?ndaki fikir ler in Neptün?ün ötesine geni?let ilmesinin 

do?al sonuçlar? oldu?unu göster iyor. Olu?um zaman ölçe?i, Neptün ve 

Kuiper Ku?a??nda gezegen olu?umu aras?ndaki temel fark? 

olu?turuyor. Plüton?un yer ald??? bölgede daha dü?ük küt leler ve 

çarp??malar aras? daha uzun zamanlar nedeniyle olu?um zaman 

ölçekler i de daha uzun oluyor. E?er kendi ba?lar?na b?rak?lsalar, 

Neptün ötesi cisimler sonunda Neptün?ün buz çekirde?i kadar 

büyüklükte bir  obje olu?turacak ?ekilde y???l?r lard?. Fakat Neptün?ün 

olu?mas? ve yar?çap do?rultusunda göçü bu gibi büyük cisimler in 

olu?abilmesinden çok daha önce gerçekle?iyor; dolay?s?yla Kuiper 

Ku?a?? bölgesindeki cisimler in d??merkezlilikler indeki ve yörünge 

e?iklikler indeki art?? nedeniyle y???lmay? sona erdir ip bu cisimler in 

büyüklük ölçekler inin artmas?n? engelliyor. 

Plüton-Charon ikilisinin yakla??k ayn? küt lede Kuiper Ku?a??n?n en 

büyük iki cisminin çarp??mas? sonucu olu?tu?u san?l?yor. Ku?aktaki 

iki en büyük cismin çarp???p ikiliyi olu?turmas?n?n oldukça dü?ük bir  

olas?l??a sahip olmas?, buradan o zamanlar büyük küt leli birçok cismin 

var oldu?unu fakat sonradan bahsi geçen süreçler le yok olduklar?n? 

dü?ündürüyor. Benzer ?ekilde Neptün?ün uydusu T r iton?un var l??? ve 

Neptün?ün eksen e?imi (29.56° ) bir  zamanlar Neptün sisteminin 

etraf?nda bu gibi büyük cisimler in var l???na i?aret ediyor. 

Bu yaz?da bahsi geçen sonuçlar?n elde edilmesi için kullan?lan gezegen 

olu?um modeller i bilgisayar lar la uzun zamanlarda hesaplan?p test 

ediliyor. Bunlar için belki de en iyi gözlemsel kan?t lar, 14 Temmuz?da 

Plüton ve Charon?un yak?ndan gözleyecek olan Yeni Ufuklar 

uydusundan gelecek.

Yo?unluk ve yüzey yerçekimi olarak Charon'a oldukça benzeyen Satürn'ün 

uydusu Iapetus üzer indeki çarpma krater ler inin, Charon'da gözlenmesi 

beklenen krater ?ekiller i için birer kar??la?t?rma ve tahmin arac? olarak 

kullan?lmas? planlan?yor. (Kaynak: Moore ve ark., 2015)
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Charon?un yüzeyinde de tektonik dinamikler in izler ine rast lanmas? ön 

görülmektedir. Bu tektonik dinamikler üç ana k?s?mda toplan?yor: 

global ölçekteki hacim de?i?iklikler i, global ölçekteki yap?sal 

de?i?iklikler ve bölgesel stresin etkisinde meydana gelen biçim 

bozulmalar? (deformasyon). Bilim insanlar?na göre jeolojik tar ihler i 

boyunca, Plüton ve Charon global ölçekte suyun dondu?unda 

hacminin artmas? gibi bir  geni?leme ya da büzülme etkisinde kalm?? 

olabilir  (J.M. Moore et al. 2015). Bu gibi global ölçekteki de?i?imler in, 

gezegen yüzeyinde kendine özgü jeolojik yap?lar olu?turdu?u 

dü?ünülmektedir. 

Gözlemlenecek jeolojik yap?lar?n sunaca?? bilgiler  bunlar la s?n?rl? 

kalm?yor. Yakla??k olarak e?it  büyüklükteki iki buz ilksel gezegenin 

oldukça yava? çarp??mas? sonucu meydana geldi?i dü?ünülen Plüton ve 

Charon, bilim insanlar?na göre birbir ler ine bu günkünden daha yak?n 

bir  yörüngeye sahipt iler  ve Plüton kendi ekseni etraf?nda daha h?zl? 

dönmekteydi. Bu ilksel dinamikler Plüton ve Charon?un yüzeyinde 

karakter ist ik fay (bir  kaya blo?unda, ger ilme-bas?nç  gibi etkiler  

alt?nda, meydana gelen düzlemsel k?r?klar) yap?lar? olu?turmu? 

olabilir. Yeni Ufuklar??n gözlemler i ile bir likte Plüton sisteminde 

kar??la??lacak jeolojik yap?lar, bu sistemin ilksel jeolojik tar ihi 

hakk?ndaki hipotezler i test  etme f?rsat? sunacak. 

Buz gezegenlerdeki önemli jeolojik yap?lardan bir  di?er i ise 

buz-volkanizmas?d?r(cryo-volcanism). Buz-volkanlar?, bilinen volkanik 

akt iviteler in aksine s?v? ve gaz püskürtür ler ve bulunduklar? gezegenin 

akt if bir  iç yap?ya sahip olup olmad??? konusunda kuvvet li birer 

göstergedir ler. Buz-volkanizmas? ile bir likte, gezegen jeolojisinde 

önem ta??yan di?er dinamik ise gezegen kabu?u alt?ndaki, kabu?a 

göre daha ?esnek? ve magma gibi bükülgen malzemenin yükselerek, 

üzer inde yer alan ve k?r?lgan olan gezegen kabu?una kuvvet 

uygulamas?d?r. Bu fenomene jeolojide ?diyapir  sokulumu? (diapir ism) 

denmektedir. Bu tür dinamikler, gezegen yüzeyinde spesifik jeolojik 

yap?lar olu?turmaktad?r lar ve ayn? buz-volkanlar i gibi, gezegenin iç 

yap?s?n? anlamada büyük öneme sahipt ir ler. Bilim insanlar?na göre 

Plüton ya da Charon?un yüzeyinde bu tür yap?lara rast layabilir iz. 

Kar??la??ld??? takdirde, bu tür jeolojik yap?lardan al?nan en önemli 

mesaj merkezde çe?it li nedenler le olu?an ?s?n?n termal konveksiyon 

yoluyla ilet imidir. E?er Plüton ve Charon?un kabuklar? yeter ince ince 

ve zay?f ise ?diyapir  sokulumu?nun izler i gözlenebilir. 

Gözlenecek bütün bu jeolojik yap?lar sayesinde, Plüton ve Charon 

sisteminin jeolojik tar ihi hakk?nda yepyeni bir  bak?? aç?s? kazanaca??z. 

Jeolojik yap?lar? bir  ?olay mahalli ? olarak dü?ünürsek, jeologlar?n 

görevi, t?pk? bir  dedekt if gibi, olay mahallindeki kan?t lar? 

der inlemesine incelemek; bu kan?t lar? izleyerek olaylar? kronolojik 

olarak ger iye do?ru sarmak olarak tan?mlanabilir. ??te bu noktada, 

Yeni Ufuklar kan?t lara yak?ndan bakmam?z? sa?layan bir  büyüteç 

olacak. 

Kaynak lar  

Brown, Michael E. (2002) Pluto and Charon: Formation, seasons, composit ion. 
Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 30 . pp. 307-345

Moore ve ark., Geology before Pluto: Pre-encounter considerat ions. Icarus 246 
(2015) 65-81 

Voyager 2'nin görüntüledi?i Tr iton yüzeyindeki düzgün y???lmalar ve 

et raftaki düzensiz yap?lar buz cisimler in üzer indeki olas? buz-volkanizma 

mekanizmalar? için en iyi örnekler i olu?turuyor (a). Jüpiter 'in uydusu 

Ganymede üzer indeki oval ?ekiller  t ipik volkan kalderalar?na benziyor (b). 

Foto?raflar?n her bir inde belir t i len ölçek çizgisi 50 km uzunlu?undad?r 

(Kaynak: Moore ve ark., 2015).

Grabenler, global ya da yerel ölçekte, ger ilme alt?nda olu?an jeoloj ik 

yap?lara bir  örnekt ir. Horst , merdiven biçimli fay ser isindeki iki tektonik 

çukur aras?nda veya bir  tektonik çukurun iki yan?nda yükselen k?s?md?r 

(Telif Hakk?: Department  of Geosciences, ISU).

* ?stanbul Teknik Üniversitesi Jeoloj i Mühendisli?i Bölümü L isans 
Ö?rencisi
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kapak konusu

Geçen süre zarf?nda Ceres, Pallas ve Juno ke?fedilir. Ba?larda gezegen oldu?u 

dü?ünülen bu gök cisimler i teleskop yard?m? olmadan görülemiyordu. Bunun sebebi, 

gökcisimler inin çok uzakta olmalar? de?il, di?er gezegenler le k?yasland???nda oldukça 

küçük olmalar?yd?. Çok sonralar? ke?fedilen ve Neptün ötesi cisimler s?n?f?nda bulunan 

Quaoar (2002), Sedna (2003) ve Er is (2005) de ak?l kar??t?r?c? baz? özelliklere sahipt i. 

Buzla kapl? olan yüzeyler i yüksek yans?tabilir lik katsay?s?na (albedo) sahip oldu?u için 

?a??rt?c? derecede par lak olan gök cisimler inin gerçek büyüklükler inin tespit i uzun süre 

mümkün olmad?. Hubble Uzay Teleskobu ile al?nan görüntüler ve y?ld?z örtülmeler i 

esnas?nda yap?lan ölçümler net icesinde elde edilen sonuçlar, Er is'in %5 hata pay? 

dahilinde Plüton'dan %5 oran?nda daha büyük olmas? iht imalini ortaya ç?kard?. Ocak 

2005'te  ke?fedilen Er is'in çap? 2326 km ile Plüton'dan önemli ölçüde farkl?l?k 

göstermiyordu.

Er is ve di?er Kuiper Ku?a?? cisimler i ke?fedildikten sonra astronomlar bu gök 

cisimler inden hangiler ini gezegen olarak kabul etmeler i gerekt i?ini dü?ünür oldular.  

Gezegen olma hakk?n? verecekler i gök cisimler ini Güne? Sistemi'nin olu?umuna 

yapt?klar? etkiye göre de?erlendirmek ise oldukça tutar l? bir  çerçeve çizmeler ine olanak 

sa?lad?. Çoklar taraf?ndan hatal? bilindi?i gibi Plüton'un gezegenlikten ç?kar?lmas?na 

as?l sebep olan ?ey 2006 UAB toplant?s?nda belir lenen üç alt?n kural de?ildi. Caltech'te 

gezegen bilimi üzer ine çal??an ve (Er is dahil) ke?fett i?i Neptün ötesi gök cisimler i ile 

tan?nan Mike Brown'?n belir t t i?i gibi bir  gök cisminin gezegen olup olmad???na karar 

vermek için "üç maddeden olu?an 'gezegen tan?m?'n? kabul etmek do?ru bir  yakla??m 

de?ildir  çünkü belir lenen kr iter ler Plüton'un gezegenlikten ç?kart?labilmesi amac?yla 

olu?turulmu?tur".

Günümüzde 500 kadar Kuiper Ku?a?? Cisimler i (KKC) ke?fedilmi? olup neredeyse 
hepsinin yörüngesinin Plüton'un yörüngesine benzedi?i tespit  edilmi?t ir. Plüton'dan 
daha büyük olan Er is gibi Er is'ten büyük ba?ka cisimler in ke?fi de söz konusu olabilir. 
Gerçekle?ecek bütün ke?iflere ra?men sekiz büyük gezegenin Güne? Sistemi içindeki 
hakimiyet inin çok uzun bir  süre boyunca  devam edece?ini söyleyebilir iz.

Kaynak : Brown, Michael E. (2010) How I  K illed Pluto And Why I t  Had I t  Coming

?ki -  üç senede bir   çal??malar?n?, en yeni 

fikir ler i ve son ke?ifler i payla?mak için bir  araya 

gelen astronomlar, 25 A?ustos 2006 tar ihinde 

Prag'ta topland?lar. Son zamanlarda Kuiper 

Ku?a??'nda ke?fedilen büyük çapl? 

gökcisimler inin birer gezegen olup olmad??? 

tart??malar? sürerken, Plüton'un  durumu 

Uluslararas? Astronomi Bir li?i (UAB) 

Gündemi'nin son maddesi olarak ele al?nd?. Ya 

Er is, Ceres ve Charon Güne? Sistemi'ne 3 yeni 

gezegen olarak eklenecek ya da Plüton 

gezegenlikten ç?kar?lacakt?. Ad? geçen gök 

cisimler inin gezegen olarak kabul edilmesi 

durumunda muhtemel bir  çok asteroid ku?a?? 

ve Kuiper Ku?a?? cisminin de gezegen olarak 

kabul edilmesi gerekiyordu. Bulu?man?n son 

günü yap?lan ve 3 saat süren oylama net icesinde 

al?nan karar duyuruldu: "Plüton art?k gezegen 

de?il!"

En çok bilinen anlat?lardan bir isi olan 

Neptün'ün ke?fi, Adams ve Leverr ier 'nin 

Uranüs'ün yörüngesindeki sapmay? fark etmesi , 

Galle'nin ise bunu onaylamas? üzer inedir. 

Benzer ?ekilde Neptün ötesinde bir  gök 

cisminin, Neptün yörüngesinde sapmaya yol 

açmas? sayesinde 1930 senesinde Plüton 

ke?fedilir  ve dokuzuncu gezegen olarak ilan 

edilir. Uzun y?llar  boyunca kimse yeni bir  

gezegen bulmak amac?yla sistematik bir  ?ekilde 

gökyüzünü taramaz.  

Plüton ve Er is en büyük iki Kuiper Ku?a?? Cismi (KKC). Her bir i yakla??k 2380 km çap?na sahip. Charon'un da içinde bulundu?u 1000-1500 km aral???nda 

alt? adet Kuiper Ku?a?? Cismi biliniyor. Bilim insanlar?, 1000-2000 km çap?nda KKC'nin de bulunaca??n? dü?ünüyor. Buna ra?men ger i kalan KKC'ler çok 

çok küçük. (Kaynak: T he Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory LLC)

Semih Çakmak
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YÜKSEKÖ? RET ?M 

KURUMLARINDA 

AST ROLOJ? ?LE 

?LG?L? 

FAAL?YET LER 

HAKKINDA TAD'IN 

GÖRÜ?LER?

Bir süredir, üniversiteler imize ba?l? sürekli e?it im merkezler i ve enst itüler bünyesinde astroloji konulu 

sert ifika programlar?n?n aç?ld???, lisansüstü tezler in haz?r lanarak kabul gördü?ü taraf?m?za ilet ilmi?, bu 

haberler ayr?ca çe?it li bas?n organlar?nda yer bulmu?tur.

Bilindi?i gibi astroloji, gökcisimler inin konum ve hareket ini inceleyerek ki?ilik tahlili yapma ve ki?iler in 

gelece?i hakk?nda tahminlerde bulunma çabalar?na denir. E?lence amaçl? bir  etkinlik olarak astroloji 

s?kça medyada yer bulabilse de, astrolojinin bilimsel hiç bir  temeli bulunmamaktad?r. Gökcisimler inin 

konum ve hareket ini incelemenin yan?s?ra evrenin olu?umu, yap?s? ve evr imini inceleyen bilim dal? 

Astronomi konusunda çal??malar ülkemizde dünyan?n her yer inde oldu?u gibi Fizik, Astronomi ve 

Astrofizik, Uzay Bilimler i ve Teknolojiler i, Astronomi ve Uzay Bilimler i gibi bölümlerde 

yürütülmektedir.

Kendisini evrenin merkezine yer le?t irmeyen, dolay?s? ile ba?kalar? ile uyum içinde ya?ama becer isini 

gösterebilen, entellektüel olarak geli?kin, muhakeme yetene?ine sahip bireyler ancak bilimsel 

dü?üncenin hakim oldu?u toplumlarda yet i?ebilir. Bunun har icinde, ki?ilere, do?a yasalar?n? aç?kça 

inkar edecek ?ekilde, gelece?i öngörebilecekler ini, ba?ka insanlar?n dü?ünceler ini okuyabilecekler ini 

?ö?retmeye çal??mak? bireyler i bilimsel dü?ünceden uzakla?t?rarak, sa?l?ks?z toplumlar yaratmaktan 

ba?ka bir  i?e yaramayacakt?r.

Dünyada astroloji ?e?it imi?nin bir  üniversite bünyesinde, ad?n? ta??yan bir  bölümde ve/veya bir  

programda sunuluyor olmas?n?n bir  örne?i yoktur. Ülkemizde ise ?stanbul Ayd?n Üniversitesi Sürekli 

E?it im Merkezi, bir  süredir  ?Astroloji? sert ifika programlar? düzenlemekte [1, 2]  ve bas?nda yeralan 

haberlerden takip edebildi?imiz kadar? ile bu programlara kat?lan ki?ilere e?it im sonunda ver ilen 

sert ifikalar?n YÖK onayl? oldu?u bilgisi ilet ilmektedir  [3, 4] .

?stanbul Ayd?n Üniversitesi örne?i ile ortaya ç?kan durum, temel bilimlerde at?l?m yapma gayret i içinde 

bulunan yüksekö?ret im kurumlar?m?z?n hiçbir i için kabul edilebilir  bir  uygulama olmad???ndan 

ivedilikle kald?r?lmas? gerekmektedir.

?stanbul Ayd?n Üniversitesi?nin Astroloji ve Fütür izm ba?l?kl? sert ifika program?, ayr?ca, Anayasam?z?n 

E?it im ve Ö?renim Hakk? ve Ödevi?ni düzenleyen 42. Maddesi?nde 

?E?itim ve ö?retim, Atatürk ilkeleri ve ink?lâplar? do?rultusunda, ça?da? bilim ve e?itim esaslar?na 

göre, Devletin gözetim ve denetimi alt?nda yap?l?r. Bu esaslara ayk?r? e?itim ve ö?retim yerleri 

aç?lamaz.?

?eklinde belir t ilen hususlara da ayk?r? görünmektedir. E?it im-ö?ret im ve bilimsel ara?t?rma merkezi 

olan üniversiteler in 2547 Say?l? Kanun?la belir lenenler d???nda faaliyet lerde bulunmas? mümkün 

de?ildir. Sözkonusu astroloji e?it im program?n?n, nesnel çerçeveye göre do?ru bilgiler  sunan bir  faaliyet 

olarak kabul edilmesi mümkün de?ildir.

Astrolojinin üniversiteler imizde yer buldu?u bir  di?er örnek Karamano?lu Mehmet Bey 

Üniversitesi?nde ya?anm??t?r. Sosyal Bilimler Enst itüsü Kamu Yönet imi Anabilim Dal??nda yürütülen 

?Astrolojik Ki?ilik ve Örgütsel Ba?l?l?k Aras?ndaki ?li?ki? ba?l?kl? bir  yüksek lisans tezinde [5]  özet le, 

astrolojinin ki?ilik ile ba?lant?s?n?n bulundu?unun göster ildi?i iddia edilmekte, tezin sonuç k?sm?nda ise 

?? Çal??mam?zda ileri sürdü?ümüz tezin de do?rulanmas?yla bütün bu zaman, emek, kazanç 

kay?plar?n?n örgütler taraf?ndan asl?nda bo?a yap?ld???, bunun yerine insan kaynaklar? departman? 

çal??anlar?na astroloji bilgisinin verilmesi veya astroloji e?itimi ald?r?lmas?yla çok daha basit ve 

maliyetsiz bir ?ekilde olaca?? meydana ç?km??t?r.? denilmektedir.

Bilindi?i gibi T ÜB?TAK öncelikli alanlar listesinde ?Uzay? ba?l??? bir  alan olarak yeralmakta, uzay 

ara?t?rmalar? konusunda gerek üniversiteler imizde gerekse bunlara ba?l? ara?t?rma merkezler inde 

ivmelenmi? bilimsel çal??malar yürütülmektedir. Gayet olumlu bulunan bu çal??malar bir  yandan devam 

ederken, kimi üniversiteler imizin bilimsel temeli olmayan astrolojigibi konularda ?e?it im? sunmas?, tez 

haz?r latmas?, sa?l?kl? dü?ünen, bilimsel olan? ve olmayan? ay?rt  edebilen bireyler yet i?t irmek ba?lam?nda 

ülkece bir  ger iye gidi?e zemin haz?r lamaktad?r. 

Bahsi geçen sert ifika program?n?n durdurulmas?, benzer ler inin aç?lmamas? ve üniversiteler imizde 

yürütülen tez çal??malar?n?n ça?da? bilimsel yöntemler le ve konularda yürütülmesi dile?imizi 

kamuoyuna sayg?yla duyururuz. 

duyurular

Kaynak lar :

[1] Astroloji ve Fütürizm Temel Seviye ?zmir

[2] ?stanbul Ayd?n Üniversitesi Astroloji ve 

Fütürizm Sertifika Program?

[3] Üstün Dökmen'in yaz?s?
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[5] ?Astrolojik Ki?ilik ve Örgütsel Ba?l?l?k 
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COSPAR Uzay ara?t?rmalar?n?, bilimsel 

sonuçlar?n, bilgi ve görü?ler in payla??m?n? 

uluslararas? düzeyde te?vik eden, 46 ülkenin 

üye oldu?u bir  organizasyondur. 1958 den 

bu yana faaliyet göstermekte olan COSPAR 

uzay alan?ndaki bilimsel ara?t?rmalara katk? 

sa?layacak bilgi payla??m? ve tart??ma 

ortam? yaratabilmek için bilimsel 

toplant?lar organize etmekte ve yay?nlar 

ç?kartmaktad?r. Bu faaliyet ler i ile bilimin 

iler lemesi ve yeni bilimsel disiplinler in 

geli?mesinde önemli rol oynayan COSPAR, 

Bir le?mi? Millet ler?e ve uzay ara?t?rmalar? 

alan?nda faaliyet gösteren millet ler  aras? 

organizasyonlara öner iler  get irme 

sorumlulu?una sahipt ir.

T ÜB?TAK COSPAR?a T ürkiye?yi temsilen 

1996 y?l?nda üye olmu?tur ve iki y?lda bir  

gerçekle?en konsey toplant?lar?nda 

gerçekle?en görü?melere ve al?nan karar lara 

ulusal temsilciler i yoluyla katk? 

sa?lamaktad?r. 2016 y?l?nda gerçekle?ecek 

41. COSPAR Bilimsel Kongresi?nin 

T ÜB?TAK taraf?ndan organize edilmesi 

2012 y?l? Temmuz ay?ndaki aday 

de?erlendirme sürecinde oy çoklu?uyla 

kabul edilmi?t ir. Kongre organizasyonunu 

T ÜB?TAK?a ba?l? enst itülerden Uzay 

Teknolojiler i Arast?rma Enst itüsü 

üst lenmi?t ir.

Uydu, roket ve yüksek ir t ifa balonlar? gibi araçlar la gerçekle?t ir ilen ara?t?rmalar?n 

sonuçlar?n?n yan?s?ra astronomi ve uzay bilimler i alanlar?nda yap?lan güncel  bilimsel 

ara?t?rmalar?n uluslararas? düzeyde payla??laca?? kongreye 60?a yak?n ülkeden 3500 

civar?nda kat?l?mc? beklenmektedir. Ayr?ca, NASA, ESA, RKA ve JAXA gibi uzay 

ajanslar?n da kat?l?m sa?layaca??, UNESCO, UNEP, IT U gibi uluslararas? 

organizasyonlar?n da yer alaca?? COSPAR 2016 kongresinde bu organizasyonlar?n 

temsilciler iyle biraraya gelme f?rsat?n?n en ver imli ?ekilde de?erlendir ilmesi 

beklenmektedir. 

Bu kadar büyük bilimsel bir  kongrenin organizasyonu ciddi bir  i?t ir  ve uluslararas? 

prest ijimiz aç?s?ndan çok önemlidir. COSPAR Bilimsel Kongresi Uzay ara?t?rmalar? 

alan?nda çok zengin bir  konu yelpazesine sahip olup sunulan çal??malar?n bilimsel de?eri 

oldukça yüksekt ir. Kongrenin T ürkiye?de düzenlenecek olmas? uzak ülkelerde 

gerçekle?t i?inde kat?l?m imkan? bulamayan ülkemizdeki ara?t?rmac?lara yeni ufuklar 

açacak ve farkl? ülkelerde, farkl? alanlarda çal??an ara?t?rmac?lar la i?bir li?i imkan? 

tan?yacakt?r. Üniversiteler imizin deste?i, konunun öneminin ülkemiz kurum ve 

kurulu?lar?nca fark edilerek, de?erli ara?t?rmac?lar?m?z?n bu kongreden en yüksek fayday? 

sa?layabilmesi aç?s?ndan çok de?erlidir. 

Böyle bir  kongrenin ülkemizde ba?ar? ile gerçekle?t ir ilmesi için yürütmekte oldu?umuz 

çal??malarda ilgili tüm akademisyenler imizi bilim insanlar?m?z?n ve özellikle genç 

ara?t?rmac?lar?m?z?n te?vik edilmesi aç?s?ndan çok büyük önem arz etmektedir. 

COSPAR 2016 Web Sitesi : ht tp://cospar2016.tubitak.gov.tr /    

Sunum Özet i Teslim Son Tar ihi : 12 ?ubat 2016

Program ve Sunum Özet i Teslimi: ht tps://www.cospar-assembly.org/

Erken Kay?t Son Tar ihi: 31 May?s 2016

* COSPAR Sponsorluklar, Fuar ve Bilgi Yay?mlama Sorumlusu

41. COSPAR (COMMIT T E ON SPACE RESEARCH) 

B?L?MSEL KONGRES? B?LG? NOT U
Aysun Karaarslan*
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Gökyüzü Bül ten i  : Öncelikle COSPAR organizasyonunun 

yap?s?ndan k?saca bahsedip, COSPAR Konferanslar?n?n nas?l bir  

rol oynad???n? belir tebilir  misiniz?

Tülün Er gin  : Sovyet ler Bir li?i?nin ilk Dünya gözlem uydusunu 

f?r lat t??? y?l olan 1957, uzay ça??n?n ba?lad??? sene olarak kabul 

edilmektedir. Uluslararas? Bilim Konseyi (Internat ional Council of 

Science -  ICSU), 1958 y?l?nda Uzay Ara?t?rmalar? Komitesini (the 

Committee on Space Research -  COSPAR), uzayla ilgili 

ara?t?rmalar? uluslararas? seviyede desteklemek, ara?t?rma 

sonuçlar?, bilgi ve fikir ler in payla??m?n? sa?lamak, ayr?ca bu 

ara?t?rmalar? etkileyebilecek sorunlar?n tart???lmas? için bir  forum 

olu?turmak amac? ile kurmu?tur. COSPAR bu hedefler i, iki 

senede bir  düzenlenen kongeler i ve sempozyumlar? ve yay?n 

organlar? yoluyla yapagelmi?t ir. COSPAR kongreler in uzayla ilgili 

bütün disiplinler i kapsamaktad?r; COSPAR, bu kongre ve 

sempozyumlar yoluyla uzay ara?t?rmalar?nda yeni disiplinler in 

olu?mas?na ön ayak olmu?t?r, mesela ya?am bilimler i ve temel fizik 

gibi.  Ayr?ca COSPAR??n yay?n kurulu?u olan Advances in Space 

Research ve Life Sciences in Space Research dergiler i, uzay 

ara?t?rmalar? konusunda hakemli yay?n yapma imkanlar? 

sunmaktad?r. COSPAR??n oynad??? di?er bir  önemli rol ise, 

geli?mekte olan ve uzaya ilk uydular?n? yollayan ülkelerde uzay 

ara?t?rmalar?n?n desteklenmesi için Kapasite Olu?turma 

Çal??taylar? (Capacity Building Workshop) düzenleyerek bu 

ülkelerdeki ara?t?rmac?lar?n uluslararas? uzay programlar?na 

kat?lmalar?n? sa?lamakt?r. COSPAR bilimsel ve teknik 

standart lar?n olu?turulmas?nda önemli roller  üst lenmi?t ir  ve 

Bir le?mi? Millet ler?e ve uzay ara?t?rmalar? alan?nda faaliyet 

gösteren millet leraras? organizasyonlara uzay alan?nda 

dan??manl?k yapmaktad?r. Son olarak da COSPAR kongre ve 

sempozyumlar?nda yap?lan toplant? ve görü?meler yoluyla, 

ülkeleraras?nda uzay konusunda yap?lacak uluslararas? 

i?bir likler ini te?vik ederek ülkeler in uzay ajanslar?n?n planlama 

süreçler ini de yönlendirebilmektedir.

G.B. : T ürkiye?nin COSPAR?a üyeli?i ve bu organizasyon içindeki 

rolünden bahsedebilir  misiniz? 

T.E. : T ürkiye COSPAR?a 1996 y?l?nda üye olmu?tur. T ÜB?TAK 

COSPAR?da T ürkiye?yi temsil etmektedir  ve organizasyonu 

T ÜB?TAK?a ba?l? Uzay Teknolojiler i Ara?t?rma Enst itüsü 

koordine edecekt ir. T ÜB?TAK ayr?ca iki y?lda bir  gerçekle?en 

konsey toplant?lar?nda yap?lan görü?melere ve al?nan karar lara 

ulusal temsilciler  yoluyla katk? sa?lamaktad?r. 

G.B. : COSPAR 2016 gibi büyük bir  kongrenin T ürkiye?de 

düzenlecek olmas?n?n T ürkiye?deki uzay/yer bilimler i ve 

teknolojiler i konusunda ne gibi katk?lar sa?lamas? ön görülüyor? 

T.E. : Uzay ara?t?rmalar?n? onlarca senedir  kongreler i, 

sempozyumlar? ve di?er akt iviteler i ile destekleyen COSPAR??n 

2016?da T ürkiye?de yap?lacak olmas?, T ürkiye?de uzay alan?nda 

çal??an tüm ara?t?rmac?lar, kurum ve kurulu?lar için büyük bir  

f?rsatt?r. Bu f?rsat lar? birkaç farkl? bak?? aç?s?ndan inceleyelim: 

Akademisyenler ve ö?renciler, uzay teknolojisi geli?t irme ve 

üret imini üst lenmi? kurum ve kurulu?lar, bilimsel ve teknolojik alt  

yap? ve ara?t?rma programlar?n? geli?t iren ve finanse eden 

kurumlar aç?s?ndan ve son olarak da uzayla ilgili konulara merak 

duyan halk aç?s?ndan. Dünya?da uzay ara?t?rmalar? konusundaki 

en kapsaml? konferans?n 2016?da T ürkiye?de yap?lacak olmas?, 

akademisyen ve ö?renciler imizin, çok fazla masraf alt?na girmeden 

ara?t?rmalar?n? uluslararas? bu plat formda sunabilme ve yeni 

i?bir likler i geli?t irme olana?? verecekt ir. Ayr?ca COSPAR??n 

yap?s? gere?i, her kongre için yeni bilimsel oturumlar 

öner ilebilmektedir. Öneriler, COSPAR komitesince 

de?erlendir ilir  ve kabul gören bilimsel oturumlar, öneren ki?inin 

ba?kanl???nda koordine edilir. COSPAR 2016 için ?u anda 

halihaz?rda öner i yapm?? olan T ürk akademisyenler i aras?ndan, A 

komisyonunda bir, C komisyonunda iki,  E komisyonunda dokuz ve 

S komisyonunda bir  akademisyenimiz komisyon ba?kan? olarak 

görev alacaklard?r. Uzay teknolojisi geli?t irme ve üret imini 

üst lenmi? kurum ve kurulu?larda çal??an mühendis ve 

ara?t?rmac?lar?n geli?t irdikler i yeni fikir  ve teknolojik ürünler ini 

hem bilimsel oturumlarda verecekler i sunumlar la sergileyebilecek 

hem de fuar alan?nda standlar?n? aç?p tan?t?m faaliyet ler i 

gerçekle?t irebilecekler ve yeni i? ba?lant?lar? kuracaklard?r. 

NASA, ESA, RKA ve JAXA gibi Dünya?n?n önde gelen uzay 

COSPAR 2016 ÜZER?NE

röpörtaj
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2016 y?l?nda Türkiye'de gerçekle?t ir i lecek olan COSPAR 2016 

Kongresi'nin haz?r l?klar? h?zla devam ederken, COSPAR 

organizasyonu ve kongresi hakk?nda daha detayl?  bilgiler  

edinmek amac?yla Gökyüzü Bülteni olarak, COSPAR Türkiye 

Ulusal Temsilcisi ve Yerel Düzenleme Komitesi Koordinasyon 

Sorumlusu Dr. Tülün Ergin i le kapsaml? bir  röportaj  

gerçekle?t irdik.



ajanslar?n?n da kat?l?m sa?layaca?? COSPAR 2016, T ürkiye?de 

uzay alan?nda faaliyet ler gösteren ?irket ler için uluslararas? alana 

aç?lmak için iyi bir  f?rsat olacakt?r.  T ürkiye?de bilimsel ve 

teknolojik alt  yap? ve ara?t?rma programlar?n? geli?t iren ve finanse 

eden kurumlar aç?s?ndan bak?ld???nda ise COSPAR 2016, 

gelecekte geli?t ir ilecek uzay teknolojiler i proje ve misyonlar?nda 

T ürkiye?nin nas?l kat?l?m sa?layabilece?i ve uzay bilim ve teknoloji 

polit ikalar?n? hangi yönde geli?t irmesi gerekt i?i konusunda ???k 

tutacakt?r. Son olarak COSPAR 2016?da yap?lacak halk günü 

herkese aç?k olacakt?r ve uzay konusuna merakl? her vatanda??n 

halk gününe gelip COSPAR??n heyecanl? havas?n? solumas? tavsiye 

ediyoruz.

G.B. : COSPAR Kongreler i iki y?lda bir  düzenleniyor. Bu 

konferanslar?n, bahsi geçen alanlarda (astronomi, astrofizik, yer 

bilimler i vb.) genelde y?lda bir  düzenlenen konferanslardan farkl? 

yönler inden bahsedebilir  misiniz? 

T.E. : Uzay bilimler i yani astronomi, astrofizik ve yer bilimler i gibi 

konularda uluslararas? camiada düzenlenen kongreler in her 

bir inin kapsam? genelde özel bir  alanda ve belir li seçilmi? konular 

üzer ine yap?l?yor. COSPAR gibi bir  kongrede sadece bu alanlarda 

de?il belki de bu alanlar?n etkile?im halinde oldu?u di?er alanlar 

konusunda da bilgi ve görü? al??ver i?i yap?labilir. Örne?in, 

astronomi veya astrofizik konusunda gözlem ve ara?t?rmalar yapan 

bir  ki?i, E komisyonu (Astrofizik Ara?t?rmalar?) alt?nda sunumunu 

verecek ayn? zamanda B komisyonu (Dünya-Ay Sistemi, 

Gezegenler, Güne? Sistemindeki Küçük Cisimler) alt?nda ver ilen 

sunumlar? dinleyebilecek veya buradaki ara?t?rmac?lar la görü?me 

?ans? elde edebilecekt ir. Ayr?ca ilgi duydu?u farkl? ara?t?rma 

konular?nda (mesela F komisyonu ? Uzay?da Ya?am Bilimler i 

sunumlar?na bir  göz atarak) da ufkunu geni?letebilecekt ir.  Uzay 

konusunda ara?t?rma yapmak niyet inde olan fakat henüz hangi 

alan? seçece?ini belir lememi? olan ö?rencilere de COSPAR 

kongresine kat?lmalar?n? tavsiye eder im, çünkü COSPAR 

toplamda 8 bilimsel komisyonu ve pek çok paneli ile uzayla ilgili 

tüm ara?t?rma ve geli?imler i geni? bir  yelpazede  ele almaktad?r.  

Ayr?ca Ö?renci Günü?ne kat?larak, COSPAR?da sunulacak pek 

çok konuda özet sunumlar dinleyebileceklerdir. COSPAR 

kongresinin bir  parças? olarak düzenlenen Ö?retmen E?it imi 

Çal??tay? (Teacher T raining Workshop ? T T W) gibi faaliyet lere 

kat?lan ö?retmenler in de sadece bu çal??tayla s?n?rl? kalmay?p uzay 

alan?nda olup biten tüm geli?meler i takip edebileceklerdir. Halka 

aç?k ve disiplinler aras? sunumlar da herkesin kat?l?p ba?ka bir  

alan? en k?sa sürede tan?man?n bir  yoludur. Ayr?ca, COSPAR 

kongreler i Elsevier Yazar Çal??tay??n? da bar?nd?rmaktad?r ki 

bilimsel ara?t?rmalar?n? yay?nlamak isteyen herkese aç?kt?r. T üm 

bu akt iviteler, COSPAR kongreler inin çok yönlü yap?s?n? 

sergilemektedir. 

G.B. : Yak?n zamanda COSPAR 2016 internet sitesi yay?na geçt i, 

ayn? zamanda Facebook?da kurulan bir  sayfa üzer inden özellikle 

ilgili alanlardaki ö?rencilere yönelik bir  ça?r?da bulunuldu. Bu 

ça?r? ile kimlere ve hangi amaçla ula?mak ist iyorsunuz? 

T.E. : Öncelikli olarak COSPAR 2016 tüm ö?rencilere aç?kt?r ve 

az önce de bahsett i?im akt iviteler i takip eden bir  ö?renci, k?sa 

zamanda uzay ara?t?rmalar?n? en geni? anlamda ö?renme ?ans?n? 

yakalayacaklard?r ve ayn? zamanda yapt?klar? ara?t?rmalar? da 

belki ilk kez bir  uluslararas? toplulu?un önünde sunma imkan?n? 

elde edeceklerdir. Bir  di?er ça?r?m?z da COSPAR 2016?da 

gönüllü olarak çal??mak isteyen ve iyi düzeyde ?ngilizcesi olan 

ö?rencilere bir  ça?r?m?zd?r. Bu ö?renciler imiz bir  seçim 

a?amas?ndan geçt ikten sonra yap?lacak görevler le ilgili olarak 

e?it ileceklerdir  ve kendiler inin kongreye ücretsiz kat?l?m? 

sa?lanacakt?r.

G.B. : Önümüzdeki aylarda COSPAR ile ilgili ba?ka yaz?lar ve 

duyurulara Gökyüzü?nde yer vermeye devam etmeyi planl?yoruz. 

Eklemek istedi?iniz ba?ka bir?ey var m?? 

T.E. : Bilimsel hedefler ço?u zaman teknolojik geli?meler i 

tet iklemi?t ir. Bu durum, uzay alan?nda özellikle geçer lidir. 

COSPAR kongreler ine NASA, ESA, RKA ve JAXA gibi uzay 

ajanslar? da kat?l?m sa?lamaktad?r. Bu kurumlar?n ?u anda görev 

yapan ve gelecek için tasar lad?klar? uydular?n?n ço?unun 

misyonlar?, Güne? ve Güne? sistemindeki gezegenler i, y?ld?zlar?, 

galaksiler i ke?fetmek ve evreni daha iyi tan?mak ve hatta uzayda 

Dünya d???nda ya?am?n olup olmad???n? ara?t?rmakt?r. ESA?n?n 

COSPAR 2014 için haz?r lad??? etkinlik raporu özet inde yer alan 

ana ba?l?klar: Earth Observat ions (Yer Gözlemler i), Human Space 

Flight (?nsanl? Uzay Uçu?lar?) ve Operat ions ve Science and 

Robot ic Explorat ion (Bilimsel ve Robot ik Ke?ifler) d?r. Di?er 

ülkeler in yapt?klar? uzayla ilgili tüm çal??malar?n kökeninde uzay? 

ve evreni daha iyi anlaman?n yatt???n? görüyoruz. T ürkiye?nin de 

bu çizgiyi yakalamas? hepimizin ortak arzusudur. Bu çerçevede, 

T ürkiye?de gökbilimi ve uzay teknolojiler i alanlar?nda faaliyet 

gösteren kurum ve kurulu?lar?n, evrenin, yak?n uzay?n ve di?er 

gezegenler in ke?fi konusunda gelece?e dönük ortak strateji ve 

siner jiler  geli?t irmesi, Dünya?daki bu heyecan ver ici geli?meler i 

yakalamam?z aç?s?ndan önemlidir. COSPAR?la ilgili tüm bilgilere 

cospar2016.tubitak.gov.tr  adresinden ula?arak, yine makaleler iniz 

ve kay?t lar la ilgili tar ihler i de yine bu siteden ö?renebilirsiniz.

G.B. : Zaman ay?rd???n?z için çok te?ekkür ler. 

T.E. : Ben te?ekkür eder im. Tekrar görü?mek dile?i ile!

COSPAR 2016 Kongresi hakk?nda son geli?meler ve 

duyurular? takip etmek için Facebook sayfas?n? takip 

edebilirsiniz: ht tps://www.facebook.com/cospar2016
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Yengeç Atarcas?'n?n Azalan Eylemsizlik Momentiyle 

Artan E?iklik Aç?s?

astronomi &  astrofizik ara?t?rmalar?

?. Ceyhun Andaç*

Y?ld?zlar da do?ar, büyür ve ölür ler. Güne? 

ve di?er y?ld?zlar gibi nükleer tepkimeler 

sayesinde ener j i üreten ve ???k saçan 

y?ld?zlar küt leler inin gerekt irdi?i biçimde, 

kimiler i çok h?zl?, kimiler iyse daha yava? 

olmak üzere ölmeye ba?lar lar. 8-22 M ?  

küt leli bir  y?ld?z tüm nükleer ener j i 

kaynaklar?n? tüket t i?inde bir  nöt ron 

y?ld?z?na dönü?ür. ?lk ke?fedilen nöt ron 

y?ld?zlar? ???ma gücünü dönme kinet ik 

ener j isinden alan atarcalard?r. Bu 

atarcalar?n da i lki Anthony Hewish ve onun 

doktora ö?rencisi Jocelyn Bell taraf?ndan 

1967 y?l?nda ke?fedilmi?, bu ke?if Anthony 

Hewish'e 1974 y?l? Nobel Fizik Ödülü'nü 

kazand?rm??t?r. Atarcalar, manyet ik özelli?i 

oldukça kuvvet li (108 i le 1015 Gauss 

aras?nda de?i?en), git t ikçe yava?lamakla 

beraber h?zl?ca dönen nesneler olup dönme 

kinet ik ener j i ler indeki kay?p oran?, onlara 

???ma güçler ini kazand?rmaktad?r.  Bu 

olguyu aç?klayan ilk modeller  atarcalar?, 

kinet ik ener j i ler ini manyet ik dipol 

???mas?na (Magnet ic Dipole 

Radiat ion-MDR) dönü?türen, bo?lukta 

dönen manyet ik dipoller  olarak ortaya 

koymaktad?r lar. K?sa süre sonra 

anla??lm??t?r ki dönen bir  manyet ik dipol, 

nöt ron y?ld?z?n?n yüzeyinden koptuktan 

sonra y?ld?zla bir likte dönen bir  plazma 

meydana get irecek yüklü parçac?klar? 

söküp alabilecek denli büyük elekt r ik 

alanlar indüklemektedir. Plazman?n 

varoldu?u durumda bile, yava?laman?n 

do?urdu?u dönme moment inin MDR 

modelindekine benzer lik gösterdi?i 

görülmektedir.

Yengeç (Crab) atarcas?, dünya takvimiyle 

M.S. 1054 y?l?nda, olu?tu?u süpernova 

pat lamas?n? bir  `misafir  y?ld?z' olarak 

kaydetmi? olan ant ik Çin kay?t lar?na göre 

yakla??k 960 ya??ndad?r. Günümüzde 33 ms 

per iyot la dönmekte ve saniyede 4,21 x 10-13 saniye per iyot  türevi i le yava?lamaktad?r. L yne 

ve ark.'n?n 2013 y?l?nda 22 y?ll?k bir  gözlemi analiz edip ula?t?klar? sonuçlar 

göstermektedir  ki, Yengeç atarcas?n?n e?iklik aç?s? MDR ya da plazma modeller inde 

beklendi?i üzere azalmamakta, tam aksine yüz y?lda 0.62 derece oran?nda artmaktad?r. Bu 

iki bile?ende de eylemsizlik moment inin zaman içinde de?i?medi?i göz önüne al?n?r ve hem 

e?iklik aç?s?n?n (nöt ron y?ld?z?n?n manyet ik dipol moment i ekseni i le dönme ekseni 

aras?ndaki aç?) hem de aç?sal h?z?n yava? yava? azald??? kan?s? yayg?nd?r. Bu yaz?ya konu 

olan tez çal??mamda, biz bu gözlemin, bu nesnenin eylemsizlik moment inin zaman içinde 

azalmas?yla aç?klanabilece?ini iddia ediyoruz. Burada kafa kar??t?r?c? olan, aç?sal h?zdaki 

art???n da, e?iklik aç?s?n? art t?ran eylemsizlik moment iyle do?ru ?ekilde art?p 

artmayaca??d?r. Çal??mam?zda azalan dönme moment inin Yengeç atarcas?n?n dönü?ünün 

zaman içindeki evr imine etkiler ini inceledik. Bu evr im, nöt ron y?ld?zlar?n?n gözlenebilen 

paramet reler i olan frenleme indisi, ikincil frenleme indisi, manyet ik moment  gibi 

de?i?kenler in e?iklik aç?s?na, aç?sal h?za ve birbir ler ine göre durumlar? üzer inden 

anla??lmaya çal???lm??t?r. 

Atarcalar için birçok ke?if, onlar?n atma profi ller inin uzun süren gözlemler inin analizler i 

sonucunda yap?labilmektedir. Yengeç atarcas? da, di?er birçok genç atarca gibi zaman 

zaman dönü?ünde 'ar?za' (glit ch) denilen ani h?z art??lar? göster ir. Atma profi linde 

gözlenen bu ar?zalar y?ld?z depremi modeliyle aç?klanmaktad?r. Bu modele göre, Yengeç 

atarcas?n?n çok daha h?zl? döndü?ü ve bu sebeple daha h?zl? da so?udu?u ilk zamanlar?nda 

sert le?mi? olan kabu?u, art?k yava?lam?? dönü? h?z? yüzünden ?eklini muhafaza edemez. 

Atarca daha da yava?lad?kça gerginlik artar. Sonunda kabuk k?r?l?r ve büyük bir  deprem 

meydana gelir.  K?sa süre önce göstermi? bulunmaktay?z ki, kabuk k?r?lmalar?n?n sonucu 

olan eylemsizlik moment indeki azalma, Yengeç atarcas?n?n e?iklik aç?s?nda gözlenmi? olan 

art??? aç?klamaya yeter li büyüklüktedir.

* ?stanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisli?i Bölümü Y. L isans Ö?rencisi
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Sa?da: Görüntü, Yengeç 

atarcas?n?n X-???nlar? (mavi) ve 

görünür dalgaboyunda (k?rm?z?) 

al?nm?? görüntüler inin üst  üste 

bir le?t ir i lmesiyle elde edilmi?t ir. 

Merkezde par lak olarak görülen 

atarcan?n et raf?nda farkl? 

büyüklükte halka yap?lar ve 

kutuplardan ç?kan jet ler  

görülmektedir. 

(Telif Hakk?: NASA)

Yaz?ya konu olan tez çal??mas?: Andaç, ?. C. (2015). Counter aligning inclinat ion angle of Crab pulsar 

with decreasing moment  of inert ia (yay?mlanmam?? yüksek lisans tezi). Istanbul Teknik Üniversitesi, 

?stanbul, Turkiye. Tez Dan??man?: Prof. Dr. K . Yavuz Ek?i



Ast ronomi, evrendeki yer imizi, nereden geldi?imizi ve içinde 

ya?ad???m?z uzay? tan?mam?z? sa?lar. Gök cisimler i hakk?nda bilgi 

edinmemize, gök cisimler inin zaman ölçe?i, uzakl?klar? ve 

boyut lar? hakk?nda daha soyut  dü?ünebilmemize olanak tan?r.  En 

eski bilim dallar?ndan bir i olmas?n?n yan? s?ra birçok bilim dal?n?n 

geli?mesine de önemli katk?s? olmu?tur. Ast ronomi gözlem ve 

ara?t?rmalar?na sadece ast ronomi i le i lgili  de?il, f izik, kimya, 

matemat ik, bilgisayar gibi bilim dallar? i le i lgili  çal??malar için de 

ba?vurulmaktad?r. 

Evren, bilimsel çal??ma yapan-yapmayan herkes için do?al bir  

laboratuard?r. Tar ih öncesi dönemlerden it ibaren çevresini, 

et raf?nda olup bitenler i incelemeye ba?layan insano?lunun 

gökyüzüne olan merak? günden güne artm??t?r. Gökyüzündeki 

olaylar? inceleyerek, nedenler ini fark etmi?, detayl? ara?t?rmalar 

ve gözlemler yapm??t?r. Gözlem ve deneyler le duygu ve ön yarg? 

bar?nd?rmayan objekt if sonuçlara yani bilimsel do?rulara 

var?larak bilimsel ve teknoloj ik geli?meler sa?lanm??t?r. Bu 

do?rulara var?? ve yeni geli?meler le var?lan sonuçlar?n tekrar 

gözden geçir i lip yeni bilimsel do?rular?n olu?turulmas? süreci ise 

bize bilimsel dü?ünme yönteminin basamaklar?n? vermektedir.  

Tüm bu nedenler le ast ronomi i le insanlar? yak?n temas et t irmek, 

ba?ta örgün e?it im kurumlar?nda olmak üzere ast ronomi 

e?it imini temele alan çal??malara h?z vermek gerekmektedir. 

Ast ronomi e?it imi i le bireyin bilimsel dü?ünce yöntemini 

ke?fetmesi, bu yöntemi bilimsel çal??ma ve olaylar? incelerken 

kullan?p bu bak?? aç?s?n? geli?t irmesi sa?lan?r. Bireyin bilimsel 

olaylara merak duymas?na, evren ve do?ayla i lgilenmesine, do?ru 

ve mant?kl? dü?ünmeyi benimseyerek bilimsel dü?ünme becer isini 

günlük hayat?nda kar??la?t??? problemlerde dahi kullanmas?na 

olanak ver ir.

Ast ronomi e?it imi, sadece fen bilimler i dersler inde de?il okul 

öncesi dönemden it ibaren tüm ya? ve seviyelerde, farkl? ders ve 

disiplinler le ele almak mümkündür. Günümüzde okullarda ne 

yaz?k ki ast ronomi konular? fen bilimler i dersler inin k?s?t l? zaman 

aral???nda, gökyüzünün ve ast ronomi biliminin sihir li  dünyas?n? 

ke?fetme ve sayd???m onca kazan?m? elde etmeler ine olanak 

sa?lama yer ine ezber lenmesi gereken bir  konu olarak ele 

al?nmaktad?r. Bunun yan? s?ra ara?t?rmalar?n da gösterdi?i gibi 

ö?retmenler in bu bilimle i lgili  yanl??/ eksik kavramalar? oldu?u 

kadar ast ronomiye kar?? mesafeli tutumda olmalar? da ast ronomi 

e?it imine yeter ince önem ver ilmesi önündeki ba?l?ca 

engellerdendir.   

Yeniden yay?m hayat?na ba?layan Gökyüzü Bülteni?nde 

?Ast ronomi E?it imi? kö?esine yer vermemiz, üzer inde durdu?um 

nedenler le ve bu alanda var olan deneyimler imizi payla?ma 

iste?imizle i lgilidir. Bu kö?ede, her ay, ast ronomi e?it imi i le i lgili  

haber ve geli?meler, bu alandaki akademik çal??malar, her ya? 

seviyesinde etkinlik ve atölye örnekler i, ast ronomi i le i lgili  

çal??malar yürüten ö?retmenler in örnek çal??malar?, farkl? bran? 

ve disiplinlerde ele al?n??? ve daha birçok yol göster ici yaz? ve 

içer i?i bulacaks?n?z. 

Ast ronomi e?it imine gereken önemi ve eme?i verdi?imizde 

inan?yoruz ki ast ronomi ve i li?kili  olan bilim alanlar?ndaki 

geli?meler in kalitesi daha da artacak, bireyler in bilimle olan 

i li?kiler ini ar t t?rarak toplumsal olarak bilime ve bilimsel bilgiye 

gereken de?er i vermi? olaca??z.
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?lk bask?s? 1895 y?l?nda yap?lan ?Büyük 

Gökbilimciler?, kendisi de bir  astronom ve 

matematikçi olan Robert  S. Ball 

taraf?ndan yaz?lm??. K itapta s?k s?k ad?n? 

duydu?umuz ünlü astronomlar?n yan?nda, 

bilim tar ihi içinde onlar kadar önemli yere 

sahip di?er astronom ve matematikçiler in 

hayat lar?na da ?ahit lik etme imkân? 

yakal?yoruz. Gökbilimin, yaln?zca teleskop 

ba??nda gözlem yap?larak de?il, masa 

ba??nda gerçekle?t ir ilen yo?un matematik 

ve fizik çal??malar? sonucunda aya?a 

kalkt???n? göstermek yazar?n 

amaçlar?ndan yaln?zca bir isi. T ycho Brahe, 

Herschel, Hamilton gibi ünlü ?ah?slar?n 

hayat lar?na dair  yeter li bilgi alabilmenize 

ra?men bir  çok di?er bilim insan? için 

ayr?lm?? sayfalar beklent inizi kar??lam?yor. 

K itaba sonradan eklenmi? olan 

siyah-beyaz görseller in özensiz seçilmi? ve 

sayfalara geli?igüzel yer le?t ir ilmi? 

olmas?n?n okuma kalitenizi dü?ürdü?ünü 

de söylemeliyim. Yaln?zca 20. yüzy?la 

kadar yap?lan ke?ifler in anlat?lmas? kitap 

için bir  eksi gibi görünse de 20. yüzy?l 

öncesi dönemde çal??ma yapm?? bir  çok 

bilim insan?n? daha yak?ndan tan?man?za 

imkan sa?lamas? sayesinde T ürkçe 

gökbilim kitaplar?n?z aras?nda yer almay? 

hak ediyor.

?Sokakta?, ?parkta?, ?barda? ve ?y?ld?zl? 

gökyüzünün alt?nda? ad?n? verdi?i dört  ana 

mekan çevresinde anlat? yapan astronom 

Flor ian Freistet ter??n yazd??? alt? kitaptan 

bir isi olan Kadehteki Gökta???nda yazar,  

günlük ya?ant? çemberimiz içinde 

görmezden geldi?imiz bilimi ve dünyaya 

uzaydan ta??nan ya?am? anlatarak 

okuyucuya bilinçli bir  bak?? kazand?rmaya 

çal???yor. ?lk izleniminiz kitab?n 12-16 ya? 

okuyucuya hitap et t i?i yönünde olsa da 

sayfalar aras?nda yap?lan ek aç?klamalar?n 

basit lik ve zor luk kr iter ler i çok göz önüne 

al?nmadan yer le?t ir ilmesi  kitap için hitap 

kit lesi belir lenmesini oldukça zor la?t?r?yor. 

NT V Yay?nlar? taraf?ndan yap?lan bask?da 

kapak ve kitap içi görseller i birebir  or ijinal 

tasar?m göz önünde bulundurularak 

düzenlenmi?. Bunlar?n d???nda çevirmen 

tercihi olarak ter imler in bazen Lat ince 

bazen Almanca bazen ise ?ngilizce 

kullan?ld???n? görüyorsunuz. Al???lageldik 

çevir ilerden farkl? bir  noktada konumlanan 

tarz? ile Kadehteki Gökta??'n? okumak, 

gündelik okumalar?n?z d???nda bir  deneyim 

ya?aman?z? ve e?lenceli bir  kurgu içer isine 

kendinizi konumland?rman?z? sa?l?yor.

BÜYÜK 

GÖKB?L?MC?LER
Yazar: Robert  Stewell Ball 

Alt?n Bilek Yay?nlar?, 2014, ?stanbul 

gökyüzü kitapl???
Semih Çakmak

KADEHT EK? 

GÖKTA?I
Yazar: Flor ian Freistet ter

NT V Yay?nlar?, 2013, ?stanbul

Daha önce yazm?? oldu?u çocuk kitaplar? 

ile tan?d???m?z yazar Alper Uygur 'un, e?i 

Nuray Uygur ile ortakla?a yazd??? ?iir  

estet i?ine sahip kitapta astronomideki en 

önemli ter imlerden bir isinin ele al?nd???n? 

görüyoruz.  "Dönüyor" kelimesinin bir  

romandaki leitmot if gibi sürekli kar??m?za 

ç?kmas?, sayfadan sayfaya de?i?en 

analojiler  ile anlat?m?n oldukça sade fakat 

vurucu olmas?n? ve Nuray Uygur 'un 

or igami kâ??t lar? ile haz?r lad??? kolajlar ; 

bir  çocu?un geni? bir  perspekt iften 

konuya yakla?mas?n? sa?l?yor.

K itap içer isinde kal?n harfler le yaz?lm?? 

bir  çok kelime ve kelimeler in aç?klamalar? 

ile olu?turulmu? bir  kitap sonu rehberi ile 

kar??la??yoruz. Aç?klama denince sak?n 

akl?n?za ansiklopedik bilgilerden olu?an 

bir  sözlük gelmesin. "Sorusu olan" ba?l?kl? 

k?s?mda kitab?n ana gövdesi kadar 

e?lenceli anlat?lar la kar??la?aca??n?z 

söylenebilir.

"Merakl? minikler için evren rehberi" 

ad?nda bir  ser i olarak K?rm?z? Kedi 

Yay?nevi taraf?ndan haz?r lanan kitaba çok 

yak?n tar ihlerde iki, üç ve dördüncü 

kitaplar?n da eklenece?i ald???m?z 

duyumlar aras?nda.

DÖNÜYOR

Yazar: Nuray Uygur &  Alper Uygur

K?rm?z? Kedi Yay?nevi, 2015, ?stanbul
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Milyonlarca dolar l?k uzay teleskoplar?, son teknoloj iyi kullanan 

profesyoneller, yüksek çöllerde ola?anüstü hava ko?ullar?... 

Gökyüzünün en iyi foto?raf?n? çekmek için bir  elinde ucuz 

kamera, di?er elinde çelimsiz t r ipodu ile bir  amatör ast ronom asla 

yar??amayaca?? onca olanak varken neden foto?raf çekmeye cüret  

eder ki?

Yapt?klar? ne? Jüpiter 'in önünden milyonuncu kez geçmekte olan 

bir  uydu gölgesini yakalamak veya yüzlerce y?ld?r hareketsiz 

öylece duran Andromeda Galaksisi 'ni sanki 5 dakika önce önemli 

bir  de?i?iklik göstermi?çesine çekmeye çabalamak... Hem de ne 

çaba! Saat lerce tek bir  cismi foto?raflamak u?runa sabahl?yor 

amatör ast rofoto?rafç?lar. Amatör ast ronom görmek ist iyor, 

gördü?ünü yorumlamay?, yorumlayabildi?i kadar?n? da 

payla?may?. Foto?raf?n içinde pikseller le ifade edilecek detaylar? 

geli?t irebilmek için tekrar tekrar kuruyor ekipmanlar?n?. O kadar 

sihir li  bir  dünya ki bu! M ilyonlarca ???k y?l? uzaktaki galaksiden 

kopup gelen fotonu kameran?n sensörüyle bulu?turmak, ziyan 

olmas?n? engellemek çok önemli amatör ast ronom için.

Göz merce?inden bakmak ki?isel bir  tatminse, bak?lan cismi bir  

JPG dosyas?na kaydetmek de toplumsal bir  fayda. Milyar larca 

insan?n ya?ad??? bu kaya parças?n?n üzer inde kafas?n? kald?r?p 

gördükler ini di?er ler ine göstermeyi ak?l edenler in say?s?n?n bir  

elin parmaklar?n? geçmedi?ini bilmek ne kadar üzücüyse, yap?lan 

bu payla??m da bir  o kadar de?er li hale geliyor. Ast roloj i üzer ine 

doktora tezler i yaz?lan ve kabul gören güzel ülkemizde ise bilim 

bayra??n? ta??yan profesyonellere bir i ler inin omuz vermesi 

gerekiyor, amatör ler  bu anlamda bilime do?rudan olmasa da 

dolayl? katk?lar sunabiliyor lar.

Peki amme hizmet i mi tan?ml?yor sadece amatör 

ast rofoto?rafç?y?? Amatör ast ronomlar en temelde yaz?l?mlardan 

ç?kan ham sonuçlar? en yak?n?ndaki insan? ça??rarak göster ir  ve 

bununla mut lu olur lar, do?ru, fakat  sadece estet ik zevklere hitap 

etmezler. Çekilen bir  göl manzaras?n? daha iyiye get irmek daha 

estet ik görünmesi anlam?na gelir, belki konuya bir  hikaye de 

eklenebilir. Foto?rafç? ne kadar iyiyse o manzaray? o kadar iyi 

satar. Ast rofoto?rafç?l?kta ise estet ik kadar detaya ula?mak da 

amatörü kamç?lar. Hayal meyal görünen bir  nebulan?n karanl?kta 

kalan bölümler ini or taya ç?kararak, küresel y?ld?z kümesinin 

merkezini daha iyi çözerek, Satürn'ün halkalar?n? birbir inden 

ay?rarak bir  amatör "kendini gerçekle?t ir ir ". Koskoca insanl?k 

tar ihi bile birkaç bin y?ll?k ömrüyle evrenin ha?met i kar??s?nda 

cücele?irken ve uzun vadede hepimiz ölüyken k?sac?k hayat lar?m?z 

biraz olsun "büyük" ?eyler le i lgilenerek de?er lenmez mi sizce de?

Foto?raf?n Telif Hakk?: L uis Arger ich (Creat ive Commons) 

Onur At?lgan

amatör astronomi
GÖKYÜZÜNÜ 

FOT O? RAFLAMAK
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1920?li y?llar?n ba?lar?na kadar evrende, sadece k?y?s?nda ya?ad???m?z Samanyolu 

Gokadas?n?n var oldu?u dü?ünülüyordu. Amerikal? gökbilimci Edwin Hubble 

yapt??? çal??malar sonucunda bunun böyle olmad???n?, Samanyolu d???nda pek çok 

ba?ka gökadan?n da var oldu?unu ortaya koydu. Daha sonra yap?lan çal??malar 

sonucunda evrende milyar larca gökada oldu?u anla??ld?.

Bu foto?rafta, bu gökadalar?dan baz?lar?n? görebilirsiniz. Ortada görünen M51 

katalog numaral? Girdap Gökadas?, yak?n?ndan geçmekte olan ve kendisinden 

muhtemelen daha küçük olan bir  ba?ka gökaday? yutmak üzere. Bu bir le?me 

yüzlerce milyar y?l sürecek ve tamamland???nda ortaya eskisinden çok daha 

görkemli bir  gökada ç?kacak. Girdap Gökadas?n?n etrafinda görece daha uzakta 

olan ir ili ufakl? pek çok ba?ka gökaday? da yine bu foto?rafta görebilirsiniz. Her 

bir i 200 ? 400 milyar aras?nda y?ld?z bar?nd?r?yor. Girdap Gökadas?n?n bize 

uzakl??? 27 milyon ???k y?l?, di?er ler i ise 60 ? 150 milyon ???k y?l? mesafede yer 

al?yor lar. 

gökyüzü foto?raflar?

Çek im  detaylar ?: 

Teleskop: Takahashi FSQ106EDXII I

Kamera: Canon EOS 550D

Kundak: Vixen New At lux

Yaz?l?m: Pixinsight ve Adobe CS6

Yer: Gökbel ? Marmaris

Çekim tar ihi: 26 ?ubat 2012 

Sedat Bilgebay
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Özgür Can Özüdo?ru

bu ay gökyüzü

14 AK?AM Venüs, Regulus  ile 2? ye kadar yak?nla?ma 

gösterecek 

(KÜÇÜK ?EH?RLERDE GÖRÜLEB?L?R) 

9 AK?AM Venüs -4.7 kadir  ile bat? 

gökyüzünde, ay içer isindeki en par lak 

durumuna ula?acak

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

12 SABAHA KAR?I Hilalin ince kenar?, 

Aldebaran ile 5? aç? yapacak sonras?nda ise 

Aldebaran Ay taraf?ndan örtülecek 

(KÜÇÜK ?EH?RLERDE GÖRÜLEB?L?R) 

1 AK?AM Venüs ve Jüpiter bat? gökyüzünde belirgin bir  ?ekilde 

yak?nla?maya ba?layacak 

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

Gezegen Merkür Venüs Mars

Parlakl?k 

(Kadir)

-0,2 -4,7 1,6

Dünyadan 

Uzakl?k(AB)

0,963 0,415 2,587

Dünya'ya 

göre Özel 

Konum

En Yak?n 

(12 Tem)

En Uzak    

(6 Tem)

-

Jüpiter Satürn Uranüs Neptün

-1,8 0,3 5,8 7,8

6,212 9,351 19,993 29,265

- - - -

Not: Y?ld?zlar, her gece yakla??k  4 dakika daha erken do?arlar. Her bir  15 günlük 

per iyotta (15x4?=60?), 1 saat lik de?i?imle (gecikmeyle) ayn? gökyüzünü görürüz. 
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Gezegen Ak?am Konum Ö?len Konum Sabaha Kar?? 

Konum 

Merkür - - Kuzeydo?u

Venüs - - -

Jüpiter - - -

Satürn Güney Güneydo?u -

Uranüs - Güneydo?u Güneydo?u

22-23 AK?AM Venüs, Regulus ile bat? gökyüzünde 2? ye kadar yak?nla?ma 

gösterecek 

(KÜÇÜK ?EH?RLERDE GÖRÜLEB?L?R) 

30 AK?AM Delta Aquarid Meteor Ya?muru'nun zirve 

yapt??? gün olacak. Güney yönünde gökta?? görme 

olas?l??? artmas?na ra?men Ay, görü?ü olumsuz yönde 

etkileyecek 

(ANCAK ?EH?R DI?INDA GÖRÜLEB?L?R) 

BU HAR?TA NASIL KULLANILIR?

Bu Harita 39? Kuzey Enlemi (Ankara Hizas?) 

civar?nda 15 Temmuz 00:01?de gökyüzünde 

görebilece?iniz cisimler i göstermektedir. 

1 Temmuz için saat 01:00 

31 Temmuz için saat 23:00   
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gökyüzü
A?ustos'da

Astrobiyoloji :

Dünya D??? 
Ya?am Olas?l???

Plüton'dan i lk 
görüntüler


