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Kervan yolda düzülüyor...
Bu sayı da ekranınıza geç geldi. Dergi kalitesindeki bu bülteni oluştururken
bu tür aksaklıkları hoşgörmenizi diliyoruz. Zamanı yakalayıp, içeriğin tadını
bozmadan size ulaşmak için Nisan ve Mayıs sayılarını birleştirmek zorunda kaldık. Bu çift sayıları gördüğünüzde dudak bükecek olsanız da
yayın ekibi açısından ancak zor durumda kaldığımızda yapmak istediğimiz
bir seçenek olduğunu vurgulamak istiyorum. Sayılar yerine oturdukça hem
içerik zenginleşecektir hem de yayın zamanı düzene girecektir.
Şimdi asıl giriş...
Radyo Astronomi ve Mars
Bu sayımızın ana konusu ALMA projesi. Temelinde onlarca radyo teleskobun bir ağ içinde çalıştığı sistemin en önemli özelliği Dünya’nın en yüksekteki radyo teleskoplarını barındırmasıdır. Vurgulamak istediğim nokta ise
algının farklılığı.
Hepimiz görünür bölgede algıladıklarımız ölçüsünde yaşamımızı, çevremizi,
doğamızı ve hatta evrenimizi tanımlarız. Çoğunlukla da bunun dışında bir
gerçekliğin farkına bile varmayız. İşte radyo astronomiyi ya da bu dalgaboyundaki etkinliğin farkındalığı da bir o kadar daha algılarımızdan uzakta
kalmaktadır.
Algılarımızın ve yaşamımızın çok uzağında kalan radyo astronomi, aslında
taşıdığı bilgiler düşünüldüğünde en uzağı görebilmemizi sağlamaktadır.
Bu yüzden de ALMAyı okurken neyin alındığını da lütfen zihninizin bir
köşesinde sorgulamayı unutmayın...
“Ben bunu zaten biliyorum”, kuşağındaki çalışmalarımıza bu ay Mars’ı ekliyoruz. Bu sayıda da göreceğiniz gibi kırmızı komşumuz konusunda bildiklerinizle ve yeniden öğreneceklerinizle dopdolu bir yazı bulacaksınız.
Sürekli bölümlerimiz, gök haberleri, tarihte bu ay ve bu ayki gökyüzü ise her
zamanki yoğunlukta sürmekte. Sizlerin desteğini beklediğimizi vurgulamyı
sürdürüyor ve bir sonraki sayıda görüşmek üzere, iyi okumalar diliyoruz.
Tüm yıldızlar sizinle olsun...
Önemli Duyuru:
Bahar zor da olsa yüzünü Yaza doğru çevirmeye başladı. Yaz ile birlikte astronomi etkinlikleri, “Yıldız Partileri”, Gözlem Geceleri, Gökyüzü Şenlikleri
de yapılmaya başlanıyor. Teleskop yapım yarışmamız sonuçlandı (bkz. Duyurular). Mayıs ayı boyunca, Doğu ufkunda dört gezegenin yakınlaşması
muhteşem bir görüntü oluşturuyor (bkz. Gök Olayları).
Bunların tümüne Türk Astronomi Derneğinin www.astronomi.org sayfasından ulaşabilir ve kendi etkinliğinizi de duyurabilirsiniz. Yapmanız gereken etkinlik@tad.org.tr adresine etkinlik içeriğini PDF formatında
göndermeniz.
Sinan Kaan Yerli
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Güncel Gök Haberleri . . . . . . . . . .
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Evrenin Hafızasından Görüntü ALMAk
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

“Andy: Meksikalılar Pasifik hakkında ne
der biliyor musun? Red: Hayır. Andy:
Derler ki Pasifik’in hafızası yoktur. Hayatımın geri kalanını geçireceğim yer...
Hafızası olmayan sıcak bir yer.”
Esaretin Bedeli (1994) filminde Tim Robbins
(Andy Dufresne) ve Morgan Freeman (Red)’in bir
konuşması.

ziksel ve kimyasal yapısı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bu gaz ve toz bulutlarının yoğun olduğu
bölgelerin, yeni yıldızların doğum yerleri olduğunu
söylersek yanılmış olmayız. Aynı zamanda bu yoğun
bölgeler görünür ışık için geçirgen değiller ve bu
alanda gözlem yaptığımızda karanlık gözüküyorlar.
Fakat milimetre ve milimetre-altı dalgaboylarında incelediğinde bu nesneler oldukça parlaktırlar.

Hafızası olmayan Pasifik Okyanusu boyunca uzanan, Şili kıyılarının içlerine doğru ilerlediğimizi hayal edin. Atakama Çölünü geçtikten hemen sonra,
Şili Andlarına yaslanmış Chajnantor Platosunda kurulmaya başlanan büyük bir anten dizisi, ALMA’ya
(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Milimetre/milimetrealtı Atakama Büyük Anten Dizisi)
doğru gidiyoruz. Bilim insanlarına evrenin hafızasını
dinleme imkanı verecek 12 ve 7 metrelik toplam
66 antenden oluşacak bir dizi. Deniz seviyesinden
5000m yükseklikte yer alacak sistem, bize evrenin NGC 7331’in, 3.6 (mavi), 4.5 (mavi-yeşil), 5.6 (sarı), 8.0
(kırmızı) mm’de alınmış görüntüleri c NASA Spitzer Space Tederinliklerindeki gaz ve toz bulutlarının fısıltılarını lescope
tercüme edecek.
Neden bu kadar yükseğe inşa edildi?

ALMA 2012. c ALMA (ESO/NAOJ NRAO)

Milimetre-altı Astronomisi
Bu dalgaboyundaki ışınlar yıldızlararası uzayda,
mutlak sıfırın biraz üstünde (bir kaç on derece
Kelvin’de) devasa bulutlardan ve evrenin uzak
köşelerindeki erken gökadalardan geliyor. Astronomlar bu bilgiyi kullanarak, molekül bulutlarının fiTürk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Milimetre ve milimetre-altındaki ışıma, bize soğuk
evrenimizin gizemli kapılarını açtı. Lakin bu sinyaller
Dünya atmosferindeki su buharı nedeniyle yüksek
oranda soğuruluyorlar. Eğer bu dalgaboyunda veri
almak istiyorsanız iki seçeneğiniz kalıyor. 66 dizi anteni yörüngeye yerleştirmek –ki bu oldukça maliyetli
bir işlem olurdu– ya da onları oldukça yüksek ve
mümkün olduğunca kuru bir bölgeye yerleştirmek.
Elbette ESO (European Southern Observatory –
Avrupa Güney Gözlemevi) mantıklı olan ikinci
seçeneği tercih etti ve ALMA’yı Dünya’nın en az
yağış alan bölgelerinden Atakama Çölü yakınında
5000 metre yükseklikteki Chajnantor Platosunda
inşa etmeye başladı. Bu aynı zamanda Dünya’nın
en yüksek gözlemevlerinden ve en büyük astronomi projelerinden biri olacak.
İnterferometre olarak ALMA
ALMA, 66 hassas antenin tek bir teleskop gibi davrandığı devrimsel bir yapıya sahip olacak ve 0,3 ile
9,6 mm dalgaboyu aralığında da ölçüm yapacak.
Nisan–Mayıs 2011– 3

Evrenin Hafızasından Görüntü ALMAk
Yapının ana dizisini oluşturan 50 adet 12 metrelik
antenlere ek, 4 adet 12 metrelik ve 12 adet 7 metrelik anten birbirini tamamlayacak. Antenlerin dizilişi
çöl platosu boyunca 150 metreden 16 km’ye kadar
geniş bir alana yayılacağından, ALMA güçlü bir optik yaklaştırmaya sahip olup, görülmemiş hassasiyet ve çözünürlük değerlerinde veri sağlayacak. Bu
açıdan Hubble Uzay Teleskopu’ndan on kat daha
keskin görüntü sağlayıp, VLT’nin elde ettiği görselleri tamamlayıcı bir rol oynayacak.
ALMA’nın bilgisayarda hazırlanmış görüntüsü. c ALMA (ESO,
NAOJ, NRAO); L. Calçada; H. Heyer; H. Zodet

Yüksek irtifada çalışmak
ALMA, 5000 m irtifada çalışırken, kontrol yerleşkesi 2900 m yükseklikte yer alacak. Teleskobun bulunduğu irtifada uzun süre yaşamak ve
çalışmak oldukça güç olduğundan; günlük operasyonlar, destek ünitesinin bulunduğu bu düşük irtifadan sağlanacak.
ALMA’nın uydu görüntüsü. c Google Earth

ALMA - “Kozmik kökenlerimizin peşinde”
ALMA soğuk evreni gözlemek için yapılmış en
güçlü teleskop olacak. Araştıracağı öğeler arasında
yıldızların yapı taşları, gezegen sistemleri, gökadalar ve hayatın kendisi olacak. ALMA’nın, Güneş
Sisteminin komşuluğunda bulunan gaz bulutlarında
yıldız ve gezegen sistemlerinin oluşumuna ve gözlenebilir evrenin sınırındaki gökadaların evrimine dair
somut veriler toplaması bekleniyor. Toplayacağımız
tüm bu bilgiler kozmik kökenimiz hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayacak. 2012’de tamamlanması
beklenen ALMA, Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu
Asya ortaklığının ürünü. Teleskoba ait ilk kısmi veriler ise 2011 yılı içerisinde toplanmaya başlanacak.

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Operasyon destek ünitesi ve uydu görüntüsü. c H. Sommer;
ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); Google Earth

Kaynakça:
• ALMA eğitim dökümanı (İngilizce)
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Mars
Mehmet Kemal Ardoğa – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Gökyüzünde kırmızı rengi ile dikkat çeken ve ismini Roma Mitolojisi’ndeki savaş tanrısından alan
Mars’ı insanoğlu çağlardan beri merak etmiştir. Merih ya da Sakıt olarak da bilinen gezegen Güneş
Sistemi’nin Güneş’e en yakın dördüncü gezegenidir.
Güneş’ten uzaklığı ortalama 228 milyon kilometre
kadardır. Jüpiter ile Dünya arasında Güneş merkezli
yörüngesinde dolanan Mars, Güneş Sistemi’nin en
küçük ikinci gezegenidir. Çapı yaklaşık 6800 km kadardır. Güneş Sistemi’nin bilinen en yüksek dağına
(Olympus Dağı – yüksekliği 25 km) ve en derin kanyonuna (Marineris Kanyonu – derinliği 6
km) sahiptir. Kütlesi Dünya’nın %11’ine, hacmi
Dünya’nın %13’üne karşılık gelir. Düşük kütlesi nedeniyle kütle çekim ivmesi Dünya’nınkinin yaklaşık
%38’i kadardır. İki uydusu bulunur: Phobos ve Deimos.

ler arasındaki sıcaklık oldukça fazladır. Kendi etrafındaki dönüş süresi ise 24 saat 37 dakika ve
22,6 saniyedir.
Geçmiş zamanlarda manyetik alanı olan Mars bu
özelliğini kaybetmiştir. Sadece yerel küçük manyetik alanlı olan gezegenin yüzeyi Dünya’nınki gibi kayalıktır. Dünya’ya göre daha fazla demir ve kükürt
miktarına sahip olan Mars yüzeyi alüminyum, potasyum ve silisyum açısından fakirdir. Çekirdeği
ise demir sülfürden oluşmuştur. Geçmiş zamanlarda aktif olan çekirdek son zamanlarda etkinliğini kaybetmiştir. Gezegenin kabuğu, Dünya
ile karşılaştırılırsa ve iki gezegen arasındaki boyut
farkı göz önünde bulundurulduğunda oldukça kalın
kalmaktadır. Yüzeyinde demir oksit yani pas olmasından ötürü toprak kırmızı renktedir.
Araştırmalara göre, gezegenin atmosferi, başta karbondioksit olmak üzere nitrojen, argon, oksijen,
su buharı ve metandan oluşmaktadır. Atmosfer
basıncı Dünya’daki atmosfer basıncının 200’de 1’i
kadardır. Atmosferinin bu kadar az olmasının nedeni olarak küresel manyetik alanının olmaması
gösterilmektedir. Atmosferi, Güneş rüzgârıyla erozyona uğratılmıştır (Dünya’da ise bu olayı manyetik alan önler). Atmosferdeki ufak toz parçaları,
atmosfere kırmızı rengini verir. Ayrıca atmosferde Dünya’dakine benzer saçak bulutlar ve ’kuru buz’ dediğimiz karbondioksitin aşırı soğuktan
yoğunlaşmasından ortaya çıkan bulutlar vardır.

Mars Gezegeni c Hubble/NASA

Yörünge dış merkezliği Dünya’dan daha fazla olan
Mars’ın Güneş’e en yakın konumu ile en uzak
konumu arasındaki fark 40 milyon km’dir. Eksen
eğikliği ise Dünya’nınkine oldukça benzer ( 24 derece). Bu yüzden 687 gün süren Mars yılı sırasında
mevsimler oluşur. Ancak Dünya’da oluşan mevsimlere göre bu mevsimler Mars’ın Güneş’e uzaklığı
nedeniyle daha uzundur ve daha soğuktur. Atmosferinin daha ince olmasından dolayı da mevsimTürk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Mars toprağında, organik maddenin oluşabilmesi
için gerekli magnezyum, sodyum, potasyum ve klor
miktarının olduğu saptanmıştır. Ayrıca geçmiş zamanlarda bir sıvı su varlığının olduğu da yüzeyinde
bulunan eski nehir yataklarından anlaşılmıştır. Mars
kutuplarında mevsimden mevsime büyüklükleri değişen buz tabakaları da yıllardır bilinen bir gerçektir.
Olası bir yaşama kanıt olarak da, atmosferde metan gazı bulunmuştur – metan gazının sadece biyolojik faaliyetlerle ortaya çıkmayacağı, çeşitli volkanik hareketlilikle de atmosferde bulunacağı belirtilmelidir. Son araştırmalarına göre, Dünya’da benzer koşullarda yaşayabilen mikroorganizmalardan

Nisan–Mayıs 2011– 5

Mars
yola çıkan bilim adamları Mars’ta yaşam bulma
olasılığının yüksek olacağını düşünmüşlerdir. Fakat atmosferinin nefes alınabilecekten daha ince
olması, manyetik alandan yoksunluğu nedeniyle
Güneş rüzgârlarına maruz kalması, bu olasılığı
düşüren etkenler arasında. Şu ana kadar yapılan hiç
bir araştırma Mars’ta yaşam bulamamıştır.

İtalyan astronom Giovanni Virginio Schiaparelli’nin yaptığı Mars
haritası. c G.V.Schiaparelli

Mars’ı ilk keşfeden kişi belli değildir. Çünkü Mars,
insanoğlu varolduğundan beri gökyüzünde dikkate
değer bir parlaklığa sahip olmuştur. Mars hakkında
söylenebilecek en kayda değer gelişme 1659 yılında
meydana gelmiştir. Hollandalı gökbilimci Christiaan Huygens Mars üzerinde Syrtis Major adını
verdiği ’V’ye benzer bir şekil gördü. Bu şekli büyük
bir bataklığa benzeten Huygens’ten sonra Fransız
astronom Gian Domenico Cassini Mars’ın kendi
çevresinde dönüş süresini de hesapladı. 1672
yılında ise Cassini, Fransız astronom Jean Richer
ile Mars’ın arka planındaki yıldızları kullanarak Mars
ile Dünya arasındaki mesafeyi buldu. 1781 yılında
Mars’ın eksen eğikliğinin değeri, 1877 yılında gezegenin uyduları Phobos ve Deimos, 1947 yılında
Mars atmosferinin ana maddesi olan karbondioksit,
Mars’tan yansıyan kızılötesi ışığın yardımıyla belirlendi.

başladı. Başka astronomlar bu çizgilerin kutuplardaki suyun taşınması için kullanıldığını iddia etmeleri üzerine iş büyüdü. Aksini iddia edenler olsa bile
Mars’a araç gönderilinceye kadar bu görüş oldukça
yaygındı.
Mars’a birçok uzay araştırmaları kurumu araç
göndermiştir. Mars’a gönderilen ve görevi başarılı
kabul edilen ilk araç Mariner–4’tür. Araç, 15
Temmuz 1967 tarihinde Mars’a yakın geçişini
gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar Dünya’da büyük
yankı buldu. O zamana kadar inanılan ’kanal’ların
aslında doğal yapılar olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, atmosferi de beklenenden çok daha inceydi. Daha
sonra gönderilen Mariner 6 ve 7 de başarılı
oldu ve Dünya’ya birçok fotoğraf gönderdi. Bu
araştırmalardan sonra Mars’ta olası bir yaşam formu
bulma beklentisi oldukça düştü. Başarısız Mariner 8’den sonra gönderilen Mariner 9, Mars’a
ulaştığında gezegende büyük bir toz fırtınası vardı.
Bu yüzden fotoğraf çekip araştırma yapabilmesi için
birkaç hafta beklemesi gerekti. Fırtınadan sonra
çektiği fotoğraflarda 300.000 yıl önce etkinliğini kaybettiği düşünülen Olympus Dağı’nı ve keşfi yapan
uzay aracına ithafen Marineris Kanyonu adı verilen büyük bir kanyonu keşfetti.
1976 yılında NASA’nın Viking Projesi kapsamında
gönderilen Viking-1 ve Viking-2 adı verilen uzay
araçları başarılı oldu ve ikisinin sayesinde 1977
yılına gelinmeden önce Mars hakkında bir çok bilgi
edinildi. Her iki uzay aracı da bünyesindeki ufak laboratuarı kullanarak Mars toprağını analiz etti ama
olası bir yaşam formu hakkında en ufak bir iz bile
bulamadı.
NASA’nın ve Rusya’nın iki uzay aracı daha gönderme girişimleri başarısız olduktan sonra 1996 yılında
NASA, Mars Global Surveyer isimli uzay aracını
Mars’ın haritasını çıkarmak için göndermiştir. Tamamen başarılı olan bu görev, 2006 yılında iletişim kopukluğu nedeniyle sona ermiştir. NASA’nın Pathfinder uzay aracı, 4 Aralık 1996’da uzaya fırlatıldı.
Mars’a inişinden sonra aracın içinden çıkan Sojourner uzay aracı, Dünya ile bağlantısı kopana dek 550
görüntüyü Dünya’ya gönderdi. Analiz yapabilen Sojourner, incelediği taşların volkanik kökenli olduğunu
saptadı.

İnsanlarda ’Marslı’ kavramını yaratan olaydan da
bahsetmek gerek. 1877 yılına kadar birçok astronom Mars haritası çıkarmıştı. İtalyan astronom Giovanni Virginio Schiaparelli da kendi Mars haritasını 22 cm’lik mercekli teleskopu ile çıkardı.
Gördüğü bazı düz yarıklara İtalyanca düz çizgi anlamına gelen ‘canali’ adını verdi. Ama bu kelime
İngilizce’ye çevrilirken kanal, kanalet anlamına gelen ‘channel’ sözcüğüne çevrilince herkes bu kanalların bir çeşit canlının işi olduğunu düşünmeye Bunu izleyen üç görevde JAXA ve NASA başarısız

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Mars
oldu ama sonrasında gezegendeki volkanik aktivite ile suyu araştırmak üzere gönderilen NASA’nın
Mars Odyssey’i başarılı oldu. 26 Aralık 2003’de
gönderilen ESA’nın Mars Express görevi ise nispeten başarılı oldu. Mars Express Aracı, Mars
yörüngesinde dolanırken bünyesindeki Mars’a inmesi planlanan Beagle 2 adlı aracı bıraktı. Ama
Beagle 2’den bir daha haber alınamadı. Beagle 2
yüzeye sağ salim inmiş olsa bile Dünya ile iletişimi
tamamen kopmuş durumda. Ocak 2004’te Mars’a
iniş yapan Spirit ve Opportunity ise ayrı ayrı 6,5 km
yol kat ettiler. 90 gün aktif kalması planlanan Spirit
ve Oppurtunity bazı zorluklarla karşılaşsalar da hala
çalışır durumdalar. 2006 yılında fırlatılıp 2007’de
Mars yörüngesinde dolanmaya başlayan Mars Reconnaissance Orbiter sayesinde Mars yüzeyinin
ayrıntılı haritası çıkarıldı. Ayrıca NASA’nın 2007
yılında fırlatılan Phoenix Uzay Aracı da Mars’a inip
toprağı araştırdı. Ama iletişimin kaybolması nedeniyle 2008 yılında görev sona ermiştir.

cekte gönderilecek araçların planlanması ve tasarlanması ise hâlâ sürmektedir.
NASA’nın Mars ve ESA’nın Mars Express sitelerinden gezegen hakkında son haberler öğrenilebilir.
Ayrıca Spirit ve Oppurtunity araçlarını Mars yüzeyinde interaktif kullanmak mümkün. Google Earth’ün
son sürümlerinde ise eklenen bir özellikle Mars’ın
yüzey şekilleri ve inen uzay araçları incelenebilir.
Belki de kültürü etkileyen en önemli gökcismi
Mars’tır. Çoğu kültürde Mars’a kırmızı renginden
ötürü genellikle savaş tanrılarının ismi verilmiştir.
Ayrıca popüler kültürde kullanılan erkek sembolü de Mars’tan gelmiştir. ’Kanal’ karmaşasından
ötürü Mars’ta hayat olabileceğini düşünenler sayesinde ’Marslı’ kavramı ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, herhangi bir canlı siluetine benzer şekiller Mars
resimlerine görülünce bu kavram hiçbir zaman tazeliğini kaybetmedi. Geçmişte Marslılar hakkında
birçok kitap yazılmıştır (Gulliver’in Gezileri – J.
Swift, Dünyalar Savaşı – H. G. Wells). Ayrıca daha
sonraları Marsı ve Marslıları konu alan filmler de
çekilmiştir (Kırmızı Gezegen, Görev - Mars). Mars’ta
yaşam olduğu kanıtlanamamış olsa bile Mars hala
kültürleri etkilemeye devam ediyor.
Kaynakça:

Viking-1 tarafından alınan ilk Mars fotoğrafı c Viking 1 / NASA

Bunlardan ayrı olarak NASA, ESA, JAXA ve
Ruslar’ın gönderdiği bir sürü başarısız deneme
olmuştur. Özet olarak, Mars’a iniş yapan NASA’nın
Spirit, Oppurtunity, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, ESA’nın Mars Express uzay
araçlarından hala bilgi almak mümkün. Mars’a gele-
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• Universe Today:Mars
• Wiki:Mars
• Arny, T. Thomas., Explorations, An Introduction to Astro•
•
•
•
•

nomy, Second Edition, 1996.
Asimov, I., Bilim ve Buluşlar Tarihi, 2006.
Moore, P., Gezegenler Kılavuzu, 1993.
Topluluk Sayfaları:Mars Atmosferi
Topluluk Sayfaları:Mars Yüzeyi
Moore, P., Arnold, H.J.P., Uzay İlk 50 Yıl, 2007.
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Ay
Seda Oturak – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Ay’ın yüzeyinde ise dağlar, denizler (maria), yükseltiler, çukurlar ve kraterler var. Ay’ın üzerindeki denizler, aslında sadece karanlık düzlüklerdir. Eski
çağlardaki insanlar, bu düzlüklerin suyla dolu olduklarını sanıyorlardı ve bu yüzden bu bölgeleri deniz olarak adlandırdılar. Ay’daki dağların birçoğunun
Bin yıllardır insanoğlunun dikkatini çeken Ay,
ise tektonik hareketlerin aksine meteor kraterlerinin
gökyüzünde Güneş’ten sonra en parlak gök cisçevrelerindeki yükseltiler olduğu düşünülmektedir.
midir. 1959’da Ay’a insansız araç göndererek
başlatılan çalışmalar günümüzde de birçok Ay göre- Ay’ın yapısıyla ilgili bir diğer önemli bilgi ise, Ay’ın
viyle sürmektedir. Bu görevlerden 1969’daki Apollo hiç de sanıldığı kadar kurak olmadığı. 2009’da
11 ile ilk kez bir gök cismine ayak basıldı ve getirilen Ay’ın Güney kutup noktasına yakın bir kratere
Ay taşları incelenerek Ay’ın yüzeyi hakkında önemli çarpan LCROSS uzay aracının aldığı verilerle Ay’da
suyun bulunduğu belirlendi. Son yıllarda yapılan
bilgilere ulaşıldı.
çalışmalarda ise, Apollo görevleri ile Yer’e getiriAy, yapısal olarak üç ana kısımdan oluşur: kabuk,
len Ay taşları incelendiğinde daha önce belirlenenmanto ve çekirdek. Uydunun iç çekirdeği katı demir,
den daha fazla miktarda su bulunduğu anlaşılıyor.
az miktarda kükürt gibi hafif elementlerden oluşur
Ay’daki bir miktar suyun dış etkilerle, güneş rüzgarve etrafındaki dış çekirdek sıvı demir içerir. Ay’ın
larıyla ve oluşum sonrasında kuyruklu yıldızlarla,
çekirdeği bu özellikleriyle Yer’in çekirdeğine benzer
kalan kısmının ise iç etkilerle oluştuğu düşünülüyor.
ancak Yer’in çekirdeğine göre biraz daha küçüktür.
NASA’nın gelecekteki araştırmaları (örneğin GRAIL Uzay araçları sayesinde Ay hakkında birçok bilgi
görevi), Ay’ın yerçekimi ve içyapısı hakkında bize ediniyoruz; ancak amatör olarak da çok eskidaha fazla bilgi verecek. Kabuk katmanı ise yaklaşık den yapıldığı gibi çıplak gözle de Ay hakkında
50 km. kalınlığında ve yüksek oranda oksijen, sili- birçok bilgi edinebiliriz. Örneğin, gün gün Ay’ın
kon, demir, magnezyum ve alüminyum gibi element- hareketini gözleyip bir ay sonunda yapılan
gözlemler değerlendirildiğinde Ay’ın evrelerini ve
leri içeriyor.
gökyüzündeki hareketini izleyebilirsiniz.

Yer’in tek doğal uydusu, gezegenimize en yakın gök
cismi ve insanoğlunun ayak bastığı tek gök cismi Ay,
yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Yer ile birlikte oluştu. Bizden ortalama 384,400 km. uzaklıkta ve 3,476 km.
çapında.

Dünya’nın Parlaması. c Jim Kurtz

Ay’ın iç yapısı görülüyor. c NASA
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Ay’ın en ilgici çekici evrelerinden biri hilal evresidir. Evre, Yeniay evresinden önce ve sonra görülebilir. Bu evrede “Dünya’nın parlaması” (ing. ‘EarthsNisan–Mayıs 2011– 8

Ay
hine’) da görülebilir. Dünya’nın parlaması, Ay’ın parlak kısmından Dünya’ya yansıyan ışığın tekrar Ay’a
geri yansıması ve Ay’ın geri kalan kısmını çok az da
olsa aydınlatması olayıdır. Çıplak gözle de görülebilen bu olayı ilk Leonardo Da Vinci fark ettiği için “Da
Vinci Parlaması” da denir.

Ay tutulması sırasında Ay’a gelen Güneş ışınları,
Yer’in atmosferinden geçerek kırılır ve Ay bu yüzden
tutulma sırasıda hiç kaybolmaz; hatta tam tutulma
sırasında Ay’ın kırmızı renkte olmasının nedeni de
budur, kırılma sırasında mavi ışık yutulurken kırmızı
ışık yansıtılır ve Yer’in gölgesi kırmızı renkte görülür.

Çıplak gözle Ay’ı gözlerken büyük yapıları da görebiliriz. Dürbün ya da teleskop gibi bir gözlem
aracı kullanırsak Ay üzerinde daha fazla ayrıntıya
ulaşabiliriz. Ancak Ay’ın yüzeyindeki yapıları ayrıntılı
incelemek için Dolunay evresini seçmemek gerekiyor. Ay, Dolunay evresindeyken Güneş’ten gelen
ışığı doğrudan yansıttığı için uydunun üzerindeki
dağları, kraterleri görmek daha zordur. İlkdördün
ya da Sondördün evresindeyken yüzeye biraz daha
eğimli gelen Güneş ışınları sayesinde Ay’ın üzerindeki yükseltiler ve çukurlar gölge oluşturduğundan
bu yapıları gözlemek daha kolaydır.
Gözlem araçlarıyla uygun filtreler kullanıldığında,
Dolunay evresindeyken de gözlemler yapılabilir.
Ay’ın yüzeyindeki bölgelerin ışığı yansıtma özelliğinden (albedo) yararlanarak koyu Ay denizleri ve daha
parlak yüksek bölgeler gözlenebilir. Bu özelliğin
bölgelere göre değişmesi ise o bölgelerdeki kimyasal bileşimlerin farklılığından kaynaklanıyor. Ay denizlerinde bulunan bazaltik volkanik akıntılar ışığı
daha az yansıtır ve bu yüzden de bu bölgeler karanlık görülür. Yükseltilerde ise alüminyumca zengin, parlak, ışığı iyi yansıtan anortozit denen kayalar
bulunur ve bundan dolayı da bu bölgeler daha parlak
görülür.
Ay’ı
diğer
gezegenlerle
de
gözlemlemek
mümkün. Bir veya birkaç gezegenle ortaya çıkan
yakınlaşmaları ve bir gezegen, yıldız veya bir
başka gök cismiyle gerçekleşen örtülmeleri gözlemek mümkün. Yakınlaşmalar gökyüzünde geniş
bir alanda gerçekleştiği için çıplak gözle gözlemek
daha doğru olacaktır. Örtülmeler ise dar bir alanda
gerçekleştiği için bir gözlem aracı kullanmak gerekir
ve ayrıca zamanlama çok önemlidir.
Ay ile Güneş arasına Dünya’nın girmesiyle oluşan
Ay tutulması ise hala insanoğlunun ilgisini çeken
bir başka gök olayıdır. Yaklaşık birkaç saat süren
Ay tutulmaları akşam olan her yerden görülebilir.
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9 Kasım 2003 Ay Tutulması, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi.
c TUG

Ay’ın ayrıca Yer üzerinde çeşitli etkileri de olmaktadır. Gelgit dediğimiz olaylar, Ay ve Güneş’in
çekim etkileriyle gerçekleşir. Ay’ın çekim etkisiyle
bir gün içerisinde belirli saatlerde deniz seviyesinde değişimler olur. Gelgit, okyanus kıyılarında ve
körfezlerde daha çok görülür. Ay’ın, Yer çevresindeki
hareketi boyunca Yer’e olan uzaklığı da değişir;
Yer’e yaklaştıkça çekim kuvveti artar, uzaklaştıkça
da çekim kuvveti azalır. Ay gökyüzünde en yüksek
seviyeye ulaştığında da denizin kabarma miktarı en
yüksek seviyeye ulaşır.
Yanı başımızdaki uydumuz hakkında bilinmeyenler her geçen gün yeni çalışmalarla gün ışığına
çıkmaya devam ediyor. Gelecekte, Ay’ın atmosferini inceleyecek olan LADEE (Lunar Atmosphere Dust Environment Explorer) projesi ve Ay’ın
yerçekimini ve içyapısını inceleyecek GRAIL projesiyle Ay hakkında yeni bilgiler öğrenmeye devam
edeceğiz.
Kaynakça:
•
•
•
•

NASA
GRAIL Projesi
NASA LADEE görevi
space.com
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Günün Gökbilim Görüntüleri
Derleyen: İnci Saim – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

APOD – Gün Batımında Merkür ve Jüpiter c Göran Strand

APOD – Yandan Görülen Gökada NGC 3628 c Ken Crawford
(Rancho Del Sol Gözlemevi)

Açıklama: APOD: 16 Mart 2011 – Bu muhteşem
evren adasının ortasından geçen koyu renkli toz
şeritleri, NGC 3628’in yandan görülen sarmal
bir gökada olduğunu gösteren güçlü belirtilerdir. Kuzey yarımkürenin bahar aylarında görülen
takımyıldızlarından biri olan Aslan içerisinde, yaklaşık 35 milyon ışıkyılı uzaklıktaki NGC 3628,
ayrıca meşhur Aslan Gökada Üçlüsü’nün Charles Messier’nin ünlü kataloğunda yer almayan
tek üyesi olma ayrıcalığına da sahiptir. Büyüklük
bakımından Samanyolu Gökadamıza benzer boyutlarda olan NGC 3628 diskinin kenarlara doğru yelpaze biçiminde açıldığı açıkça görülmektedir. Aynı
görüntüde soluk bir kolun sol tarafa doğru uzandığı
da görülebilmektedir. Bozulmuş biçimi ve soluk gelgit kuyruğu, NGC 3628’in Aslan Üçlüsü’ndeki diğer
sarmal gökadalar M66 ve M65 ile kütleçekimsel
etkileşim içerisinde olduğuna işaret etmektedir. Bu
keskin teleskop görüntüsü ayrıca NGC 3628’in
tozla kaplı gökada diskinin yıldız oluşum bölgelerini
ele veren kırmızımsı beneklerle dolu olduğunu da
gösteriyor.

Açıklama: APOD: 18 Mart 2011 – Bugünlerde
akşam olup da Güneş’in ılık renkleri solmaya
başladığında, iki gökyüzü feneri Merkür ve Jüpiter alaca karanlıkta ışıldıyorlar. Dünya semalarında
Güneş’ten uzaklaşan Merkür, kuzey yarımkürede
ilkbaharın yaklaşıp tutulum düzleminin batı ufkunda
yüksek bir açı meydana getirdiği bu ay içerisinde
güzel bir manzara sunuyor. Ancak Jüpiter gün
batımı sonrası gökyüzünde aşağıya doğru batmayı
sürdürecek. Normalde bulunması zor olan Merkür
huzur veren bu manzarada Jüpiter’in epey üzerinde
parıldarken, portakal rengi gün batımı da ufukta
ışıldıyor. Bu haftanın başlarında İsveç’in kuzeyinde
yer alan Frösön adasından çekilen bu görüntü,
Storsjön Gölü üzerinden Hallen kasabası ve uzak
dağlara bakıyor. Bu arada, şu anda Güneş Sisteminin en içteki gezegeni çevresinde dolanan ‘Messenger’ uzay aracı doğal olarak Merkür’ün çok daha
güzel görüntülerini çekebilecektir.
Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org

Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Nisan–Mayıs 2011– 10

Günün Gökbilim Görüntüleri
APOD – Parthenon Üzerinde Ay c Anthony Ayiomamitis (Geceleyin Dünya - TWAN)

Açıklama: APOD: 20 Mart 2011 – Dün geceki dolunayı gördünüz mü? Ufka yakın bir konumdayken ay küresi insanın gözünde büyümüş olmalı ve
Ay’la ilgili o meşhur göz aldanması nedeniyle kabarık görünmüş olmalı. Fakat dün geceki dolunay,
Ay’ın elips biçimli yörüngesi üzerinde Dünya gezegenine en yakın noktası olan yerberi konumuna
bir saatlik süre kala, tam dolunay evresine ulaşan
gerçekten büyük bir dolunaydı. Böyle yerberi konumuna yakın bir noktada meydana gelen dolunay en son 12 Aralık 2008 tarihinde görülmüştü.
Ay, yerberi konumuyla Dünya’dan en uzak noktası
olan yeröte konumu arasında gidip gelirken görünür
büyüklüğünde meydana gelen fark yüzde 14 civarındadır. Neredeyse dolunay evresinde olan Ay
doğal olarak bu gece de doğacak ve ılım gününde
veya bir başka ifadeyle gece ile gündüzün eşit
olduğu bu tarihte gökyüzünü aydınlatacak. Bu yılın
başlarında çekilen yukarıdaki görüntüde ise yükselmekte olan Ay küresi Atina, Yunanistan’daki, 2500
yıllık Parthenon tapınağı ile etkileyici bir uyumluluk
sergiliyor.
Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org
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Güncel Gök Haberleri
Derleyen: ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Güneş Lekeleri Gözlemlerinin 400. Yılı
Çeviri: Seda Oturak

Mart 1611’de, Alman tıp öğrencisi Johannes Fabricius Hollanda’daki okulunu bırakarak, babası,
ünlü astronom David Fabricius’un teleskoplarını kullanmaya başladı ve 9 Mart’ta Güneş’i gözlemeye
başladı. Güneş ışınlarının karanlık bir odaya küçük
bir delikten girmesini sağladı ve bir sayfa kâğıt üzerindeki görüntüyü inceledi. Bu teknikle düzenli bir
şekilde Güneş’i gözleyebildi ve Güneş’in üzerindeki
lekeleri işaretledi. Aslında güneş lekeleri daha önce
de gözlenmişti: Çinliler lekelerin kaydını tutmuştu
ve İngiliz Thomas Harriot Ocak 1610’da, Galileo
ve Jesuit Christoph Scheiner da 1611’de teleskopla lekeleri gözlemişti. Ancak Johannes Fabricius,
güneş lekelerinden bilimsel yayın yapan ilk kişi oldu.

diskin yoğunlaşması sırasında toz zerreciklerinin
uzun yollar katettiğinin ilk kanıtı. İnceledikleri tek toz
zerresinin ise Güneş çevresinde sıcak bir bölgede
oluşmuş, sonra Güneş Sistemi düzleminin dışına
atılmış ve daha sonra da asteroit kuşağına geri
düşmüş olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: astrobio.net

Kaynak: NASA

Güneş Sistemi’nin oluşumunda rol alan ilkel gezegenimsi diskin
sanatçı gözüyle görüntüsü. c NASA/JPL-Caltech/T.Pyle.

Mars’ta Su Akıntısı mı?
Çeviri: Seda Oturak

NASA’nın Mars Kâşifi Yüzey Aracı üzerindeki
yüksek çözünürlüklü görüntüleme aygıtı ile Mars’ın
güney yarımküresinde oluşup, büyüyen ve sonra da
kaybolan koyu derecikler görüntüledi. Araştırmacılar
bu dereciklerin, donma noktasını 50–60o C’ye kadar düşürecek miktarda tuz içeren tuzlu suyun
oluşturmuş olabileceğini düşünüyor. Bu düşünceyi
Johannes Fabricius’un Güneş Lekeleri üzerine yaptığı bilimsel
destekleyen
ise belirli zaman aralıklarında alınan
çalışması. c NASA
görüntülerde bu dereciklerin gittikçe koyulaşması ve
Meteoritler Gezegenlerin Nasıl Oluştuğunu An- daha sonra tekrar parlak hale gelmesi.
latıyor
Kaynak: Sky and Telescope
Çeviri: Seda Oturak

Bilim insanları, 4,57 milyar yaşında bir meteoritin çekirdeğini ve dış katmanlarını, mikrosonda kullanarak inceledi ve nasıl oluştuğuyla ilgili bilgiler edindiler. Edinilen bilgiler; bunun gibi toz ve
taş parçacıklarının Güneş Sistemi’mizdeki gezegen
Mayıs ve Ağustos 2009’da alınan bu iki görüntü, Mars’taki Asioluşumu sırasında ağır ve değişik çevre koşullarına mov Krateri’nin kuzeybatı yüzündeki dar akıntıları gösteriyor.
maruz kaldığını gösteriyor. Araştırmacılara göre bu c NASA/JPL/Arizona Üni.
bulgular, gezegen oluşumundaki ilkel gezegenimsi
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Güncel Gök Haberleri
Pasif Güneş’in Nedeni Anlaşıldı
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

bu gizemlerin nedenini bulduklarını düşünüyor.
Iapetus yörüngesinde dönen ufak bir uyducuğun
ve uydu çevresindeki toz diskinin tüm bunların nedeni olabilir. Toz diski uydunun ekvatoruna düşerken
sıradağları oluşturmuş olabilir. Aynı zamanda Iapetus’un uydusu da Iapetus’un yörünge süresini
değiştirirken, toz yağmurundan dolayı yerçekimi
değişiminden dolayı Iapetus çevresindeki uydu
Satürn etrafında yörüngeye girdi ama kısa bir zaman sonra uydu Iapetus’a çarparak iki yüzlü Iapetus’u oluşturdu.

Bugünlerde yavaş yavaş etkinliğini arttırmaya başlayan Güneş’in neden bir kaç yıl önce bu kadar
pasif olduğunu, neden bu kadar az leke ürettiğini
araştırmacılar anlamaya başladı. Son bilgisayar
modellerine göre, Güneş’in iç yapısındaki geniş
plazma akıntıları, yüzey boyunca ilerleyip kutuplarda içe doğru dalıp ekvatorda yeniden yüzeye
çıkarlar. İşte Büyük Taşıyıcı Bant adı verilen
plazma akıntıları bu pasifliğin nedeni. 11 yıllık
güneş döngüsünün nedeni olarak düşünülen bu
Kaynak: Sky and Telescope
akım lekelerden arta kalan manyetik kalıntıların
içeri çekilip tekrar güçlenmesinden sorumlu. Ancak 1990’lı yılların başlarında bantın hızı arttı ve
güçlenmesi gereken lekeler doğru dürüst banta
bağlanamadan aşağı çekildi. Bu yüzden de lekelerin doğru dürüst güçlenmediği düşünülüyor. Hatta
daha sonraları normal hızına dönen Büyük Taşıyıcı
Bant yüzünden lekeler yüzeye geç çıktı ve ’Güneş
Döngüsü 24’ geç başladı. Araştırmacılar, bu bilgiIapetus’un parlak ve karanlık tarafı. c NASA, JPL, Space Scisayar modelinin ne kadar doğru olduğunu görmek ence Inst.
için NASA’nın SDO aracından gelecek bilgileri bekMessenger Yörüngede
lemeye başladı.
Kaynak: NASA

Güneş yüzeyindeki Büyük Taşıyıcı Bant. c Andrés Muñoz.

Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

2004 yılında Merkür çevresinde yörüngeye girmesi için gönderilen Messenger (MErcury Surface,
Space ENvironment, GEochemistry and Ranging
spacecraft - Merkür Yüzeyi, Uzay Çevresi, Jeokimya
ve Uzaklık uzay aracı) 18 Mart 2011 günü başarıyla
görevine başladı. Şu ana kadar Merkür hakkında bilinenlerin sınırlı olması nedeniyle görev bir devrim
niteliği taşıyor. Araç atıldığı zamandan Mart 2011’e
kadar toplam 3 kez Merkür geçişi gerçekleştirdi. Bu
geçişler sırasında da Merkür hakkında bir takım bilgiler topladı. Araştırmacılar, aracın kontrollerinin bitip tam olarak göreve başlamasını bekliyorlar.
Kaynak: NASA

Iapetus’un Gizemleri
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

1671’de Gian Domenica Cassini’nin keşfettiği Satürn’ün uydusu Iapetus’un gizemleri araştırmacıları yıllardan beri meşgul ediyordu: Bir tarafının karanlık bir tarafının aydınlık olması, jeolojik olarak
açıklanamayan ve yüksekliği 15 km’yi, uzunluğu
1300 km’yi bulan tam ekvatordaki sıradağlar ve bir
zamanlar 16 saat olan yörüngesinin şu anda 79
güne çıkmış olması bu gizemlerden sadece bir kaçı.
Soutwest Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Nisan Ayında Gökyüzü
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

4
7

Nisan
Nisan

6
9
17
19
20
22
29
30

Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan

Yeni Ay
3 Nisan

İlk Dördün
11 Nisan

18 Nisan
Dolunay

25 Nisan
Son Dördün

Satürn karşıkonumda
Ay–Ülker açık kümesi
yakın görünümde (3,7o )
Jüpiter üst kavuşumda
Merkür alt kavuşumda
Satürn–Ay yakın görünümde
Venüs günöte konumunda
Ay–Antares yakın görünümde (2,6o )
Lir göktaşı yağmuru
Merkür günöte konumunda
Venüs–Ay yakın görünümde
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Nisan Ayında Gökyüzü
Gezegenler:

lem için oldukça uygun olan Satürn’ü başak
takımyıldızı içerisinde kolaylıkla ayırt edebilirsiniz

Merkür: Merkürü gözlemek için yine temiz ve doğu
ufku açık bir gökyüzüne sahip olmanız gerekecek.
Gök olayları

Venüs: Sabah gün doğmadan önce gözleyebi- 22 Nisan Lir Göktaşı Yağmuru:
leceğimiz Venüs’ün ufuk yüksekliği azalmaya devam
Her yıl Nisan ayının sonlarında, Dünya Thatcher
ediyor. Gözlem süresi kısalsa da doğu ufkunun en
kuyrukluyıldızının (C/1861 G1) yörüngesinde bırakparlak gezegeni olmaya devam edecek.
tığı kalıntılardan geçer. Bu kalıntıların atmosferimizMars ve Jüpiter: Güneş’e yakın konumda olduk- deki saçılma noktası Çalgı (Lir) Takımyıldızındadır.
larından bu ay gözlenemeyecekler
Lir Göktaşı yağmuru bu yıl 22 Nisan’da zirve noktasına erişecek. Beklentiler saatte 10–20 meteor
Satürn: Tüm gece gökyüzünde olacağından, gözgözlenmesi yönünde.
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Mayıs Ayında Gökyüzü
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

1

Mayıs

5
7

Mayıs
Mayıs

11

Mayıs

22

Mayıs

30

Mayıs

Yeni Ay
3 Mayıs

İlk Dördün
10 Mayıs

17 Mayıs
Dolunay

24 Mayıs
Son Dördün

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Ay
yakın görünümde
Eta Kova göktaşı yağmuru 70+
Merkür en büyük batı uzanımında
(27o )
Merkür, Venüs ve Jüpiter
çok yakın görünümde
Merkür, Venüs ve Mars
çok yakın görünümde
Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Ay
yakın görünümde
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Mayıs Ayında Gökyüzü
Mayıs Ayında Gezegenler:

Eta Kova, Dünya’nın Halley kuyrukluyıldızın yörünge artıklarından yıl içerisinde ilk geçişi sırasınMerkür: Merkürü gözlemek için yine temiz ve doğu
da görülen meteor yağmurudur. Nisan ayının sonu
ufku açık bir gökyüzüne sahip olmanız gerekecek.
ile Mayısın ilk haftası arasında gözlenebilir. AktiAyın ilk gününde birbirine yakın görünümde olacak
vitesi 6 Mayıs civarında tepe noktasına ulaşır.
diğer gezegenler: Venüs, Mars, Jüpiter ve Ay’la birlikte güzel bir doğu ufku hazırlayacaklar.
Venüs: Ayın büyük bölümünde Merkürle yakın
görünümünü koruyacak gezegene hemen hemen
tüm ay boyunca Mars ve Jüpiter eşlik edecekler.
Mars: Ay boyunca giderek Güneş’e yakın görünümünden uzaklaşarak, gözlem için daha uygun bir
konuma gelmeye devam edecek.
Jüpiter: Gezegen ay boyunca ufuktan yükselmesine devam edecek. Ayın sonuna doğru gözlem için
uygun yüksekliklere erişecek.
Satürn: Yine tüm gece gökyüzünde gözlem için uygun konumda olan Satürn ayın sonuna doğru gün
doğumundan 1-2 saat önce batıyor.

Eta Kova Göktaşı Yağmuru: (Eta Aquarid)

Mayıs ayında, sabah doğu ufkundaki gezegenler ve animasyonu.
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Astronomi Tarihinde Nisan Ayı
Zeynep Tonga – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

04 Nisan 1960 - Ozma Projesi hayata geçirildi.

18 Nisan 1955 - Albert Einstein’ın Ölümü.

Ozma Projesi, Batı Virjinya Radyo Astronomi Merkezi’nde (Green Bank) çalışmaya başladı. Yıldızlararası radyo dalgalarıyla uzak Güneş Sistemleri’nde
yaşam izleri arayan bu proje ayrıca günümüz SETI
görevine de öncülük etmiştir.

Fizik dünyasında devrim niteliğindeki Genel Görelilik teorisinin kurucusu ünlü fizikçi Albert Einstein 76
yaşında New Jersey’de bir hastanede hayata gözlerini yumdu.
Kaynak: BBC

Kaynak: SETI

Albert Einstein c BBC
Green Bank Teleskopu c Wikipedia

12 Nisan 1961 - İnsanlığın ilk kez Uzaya Çıkışı.
Rus Kozmonot Yuri Gagarin, Baikonur üssünden
fırlatılan Vostok uzay aracının atmosfer dışına çıkmasıyla uzaya çıkan ilk insan olma ünvanını kazandı. O dönemde haber ajansı BBC dönemin siyasi
dengeleri sebebiyle bu büyük olayı dünyaya ”Ruslar
uzay yarışını kazandı” şeklinde duyurdu.

20 Nisan 1962 - Apollo 16’nın Ay’a İnişi.
Neredeyse tüm görevi iptal edebilecek, 7 saatlik
krizin düzeltilmesiyle insanlık tarihinde Ay’a inen
5. grup olan Apollo 16 takımı, Ay’ın Descartes
Krateri’ne iniş yaptı. 16 Nisan’da fırlatılmasıyla
başlayan görev, 27 Nisan’da yine başarılı bir şekilde
sonuçlanmış oldu.
Kaynak: BBC

Kaynak: Wikipedia

Yuri Gagarin c Wikipedia
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Astronomi Tarihinde Nisan Ayı
24 Nisan 1990 - Hubble Uzay Teleskopu’nun Uzaya 28 Nisan 2001 - İlk Uzay Turisti.
Fırlatılması.
Ve ilk uzay turisti Dennis Tito uzaya fırlatılır. UlusHubble Uzay Teleskopu’nu taşıyan Discovery uzay larası Uzay İstasyonu’nda 8 günlük bir tatil nimekiği Florida’dan fırlatıldı. Dünya’dan 611.5 km teliğindeki uçuş için Kaliforniyalı milyarder sadece
yükseklikte yörüngeye yerleşen Hubble Uzay Te- 20 milyon dolar ödedi.
Kaynak: BBC
lekopu’nun astronomi dünyasına katkılarını ise
günümüzde fazlasıyla görebiliyoruz.
Kaynak: NASA

Dennis Tito c BBC

Hubble Uzay Teleskopu c NASA
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Duyurular ve Etkinlikler
Teleskop Yarışması Sonuçlandı
Türk Astronomi Derneği’nin NanoManyetik Bilimsel Cihazlar San. Tic. Ltd. Şirketinin koyduğu ödül ile açtığı
“2010 Teleskop Yapma Yarışmasını” Atila Tınkılıç ile Barbaros Kurt’un yaptığı teleskoplar kazanmıştır.
Jüri kazanılan 1000 TL ödülün iki başarılı yarışmacıya paylaştırılmasına karar vermiştir.
Ödül töreni 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’da Türk Astronomi Derneği ofisinin bulunduğu “Sabancı
Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, İstanbul”da yapılacaktır.
Jüri Üyeleri: Ahmet Oral (NanoManyetik Bilimsel Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti.); M. Ali Alpar (TAD); Ersin
Göğüş (TAD); Uğur İkizler (TAD); Zeynel Tunca (TAD)
Yüksek Çözünürlükte Fotoğraflar: Atila Tınkılıç, Barbaros Kurt

Ödül kazanan, Atila Tınkılıç’ın (üst) ve Barbaros Kurt’un (alt) yaptığı teleskoplar.
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Yayın Ekibi
ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Topluluğun kuruluş ilhamı: Halley – 1986

Yayın Grubu: Mehmet Kemal Ardoğa, Erdem Aytekin, Zeynep Tonga, Seda Oturak, İnci Saim.
Topluluk, 1986’da bir grup amatörün çabasıyla,
ODTÜ Fizik Bölümü bünyesinde kuruldu. Üniversitenin en köklü topluluklarından biridir. Toplulukta
hem üyelik hem de etkinlik katılımlarında gönüllülük
esastır.

Gözlem Araçlarımız: Celestron (9,25”); Celestron
G5 (5”); Coronado Personal Solar Telescope (PST).
Görüntüleme: Canon EOS-400D; Canon EOS500D; Meade Deep Sky Imager.

İletişim:
ODTÜ,
Amatör Astronomi Topluluğu,
Fizik Bölümü Oda No: Z-26,
Tel: (312)210 4313,
e-posta: aat@metu.edu.tr
Bugüne kadar yaptığımız etkinlikler arasında Astweb: http://www.gokyuzu.org/
ronot Albert Sacco ile söyleşisi, Gök atlası yapım
atölyesi, Teleskop yapım atölyesi, Starshine projesi,
Aynalı teleskop projesi, Güneş saati projesi, Ölçekli
Güneş Sistemi projesi bulunmaktadır.

Etkinliklerimizin temelini Seminerler, Gözlemler,
Söyleşiler, Atölye Çalışmaları ve Projeler, Gökbilim
Günleri ve Sergiler TV ve Radyo Programları, Ağ
sayfası çalışmaları oluşturmaktadır.

Ağ sayfamız aracılığıyla topluluğumuzu Dünya’ya
açmayı sürdürüyoruz. Sitemiz ülkemiz çapında
gökbilim konusunda en önde gelen kaynaklardandır. Sürekli güncellenmekte ve yeni bilgiler
paylaşılmakta ve yapacağımız tüm etkinlikler sayfalarımızdan izlenebilmektedir. Forumlarımızda da
gökbilimin her konusu tartışılabilmektedir.
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