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Neden olmasın?
Olmazın olabilir olacağını hep kafamızın bir köşesinde tutmak, bilimin ve deneyciliğin temelinde yer alır. Bu karmaşaya bir de merak dürtüsünü eklersek
o zaman düşünsel hazzın doruğuna çıkabilirsiniz.
Çağlar boyunca bu böyle oldu. Merak peşinde koşanlar hep sordu neden
olmasın? Eninde sonunda da bir yanıta ulaştılar. Kuşkusuz, bu yanıt hep
istedikleri gibi olmadı. Ama ellerinde hep bir ürün ile geri döndüler...
Bu ay, Ay ile açtık bültenimizi. LCROSS, o ünlü deney ve sonrasında ortaya dökülen bilgiler, yoldaşımızın, uzaydaki en yakın dostumuz Ay’ın hiç
de bildiğimiz gibi olmadığını gösterdi. Atmosfersiz sıvının olabileceğini hep
yok saymıştık. Ay’da da atmosfer yoktu. O zaman denklem de basitti. Ama
yanıldığımızı öğrenmek bizler için uzun, insanlık için çok kısa sürdü.
Evet, keyifle okuyacağınızı umduğumuz iki yazımızda bize “yok artık” dedirtecek konuları beğeninize sunuyoruz. Özellikle de bilim yoluna yeni çıkmış
genç dostlarımıza verilebilecek en iyi öğüdü vermeyi de görev ediniyoruz:
en iyi bildiğinizi bile sorgulayabiliyorsanız o zaman doğru yoldasınız.
Bu sayımızda söz verdiğimiz gelişmelerden bir diğerine daha başladık. Sizden Gelenler. Adı üstünde, sizin yaptıklarınızı da duymak ve duyurmak
istiyoruz. Her sayıda söylediğimiz gibi lütfen katkılarınızı bize gönderin;
bunlara her zaman yer bulabiliriz. Bulutların arkasına saklanmış olsa da
önümüz yaz. Gökyüzü sanki daha bir güzel görünecek ve etkinlikler, yıldız
partileri sanki daha dolu dolu geçecek gibi gelecektir. Lütfen bu anlarınızı,
görseller desteğiyle bize gönderin ki biz de diğer “Gökyüzü Gezginlerine”
ulaştırabilelim.
En önemli olayı da sona sakladık:
15 Haziran – Çarşamba – Akşam saatleri.
Nerede olursanız olun, hava açtığı andan itibaren gözünüz Ay’ı arasın.
Çünkü, Ay tüm gökyüzü tutkunları için özel, uzun ve güzel bir gösteri
sunacak.
TAM AY TUTULMASI
.
Bütün yıldızlar sizinle olsun.
Sinan Kaan Yerli
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Sorularla LCROSS
Mehmet Kemal Ardoğa – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

LCROSS Nedir?
LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing
Satellite - Ay Kraterleri Gözlem ve Aygılama Uydusu), NASA’nın uzaya gönderdiği ve LRO (Lunar
Reconnaissance Orbiter - Ay Keşif Uydusu) görevinin tamamlayıcısı olarak tasarlanmış bir görev.
Amacı, Ay’da su varlığını bulmak. Ay’da suyun bulunması, Ay’da kolonileşme kararını etkileyeceği için
görev, hayati önem taşıyor.

Aynı zamanda hidrokarbonlar ve hidratlı bileşenler
de incelenecekti. Tüm bu ölçütleri göz önünde bulunduran araştırmacılar, çarpışmanın olacağı yerin Güneş’i olabildiği kadar az gören Ay’ın güney kutbuna yakın Cabeus Krateri’nde olmasına
karar verdi. Biliminsanlarının düşüncesine göre,
çarpışmadan oluşacak kraterlerin kenarlarında bulunan buz, hidrokarbon ya da organik maddeler,
Güneş ışığının etkisi ile basit bileşenlerine ayrılıp
kendilerini ele verecekti.

LRO (üstte, gümüşi renkte) ve LCROSS (altta, sarı renkte)
c LCROSS Arşivi / NASA

LCROSS Araştırmasını Nerede Yaptı?
Araştırmacıların amacı, ilk başta Centaur Roketi’ni
sonra da Shepherding Uzay Aracı’nı, Ay’ın su
bakımından zengin olduğu düşünülen bir bölgesine çarptırarak Ay toprağını incelemek olduğundan
yer seçimi konusunda çok hassas olunması gerekiyordu. Çarptırılacak yerlerin su bakımından zengin olma olasılıklarının yüksek olması da çok önemliydi. Atmosferi olmadığından Ay’ın sıcaklık farkları
oldukça yüksektir (300 dereceden daha fazla). Bu
yüzden de suyun yüzeyde bulunma olasılığı çok
düşüktü. Su buzu ancak Güneş görmeyen ve sürekli
soğuk yerlerde bulunabilirdi. NASA’nın 1994’te
fırlattığı Clementine uzay aracı ise Ay’ın kutba
yakın kısımlarında suyun varlığı konusunda kesin olmamasına rağmen bazı kanıtlara rastlamıştı.
Aynı zamanda 1999’da NASA’nın Lunar Prospector uzay aracı da kutuplarda suyun habercisi olarak
düşünülen yoğunlaşmış hidrojen keşfetmişti.

Spherding Uzay Aracı ve Centaur Roketi c LCROSS Arşivi /
NASA

LCROSS Araştırmasını Nasıl Yaptı?

Bünyesinde Shepherding Uzay Aracı (S-S/C) ile
Centaur Roketi’ni barındıran LCROSS görevi, LRO
ile birlikte Atlas V roketinin 19 Haziran 2009
saat 00:32’de (TSİ) uzaya fırlatılmasıyla başladı.
Fırlatıldıktan 1 saat sonra gruptan ilk başta LRO
ayrıldı. Geri kalan LCROSS araçları (Shepherding
Uzay Aracı ile Centaur Roketi) 38 gün boyunca
Dünya çevresinde yörüngelerinde dolandı. Bu süre
boyunca grubu yöneten araç Shepherding Uzay
Aracı’ydı. Bu sürenin sonunda Centaur Roketi, Ay’a,
mermi hızının 2 katı süratle çarptı ve uzaya tonlarca maddenin dağılmasını sağladı. Maddeleri ve
çıkan toz bulutunun yapısını inceleyen Shepherding
Araştırmada sadece su buzu araştırılmayacaktı.
Uzay Aracı, roketin çarpmasından 4 dakika sonra
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Sorularla LCROSS
ilk çarpışmanın olduğu yerin yakınlarına çarptı ve
kendisinin ve roketin yarattığı kraterleri inceledi
(yaklaşık 1000 TNT’ye eşdeğer patlama ile oluşan
toz bulutları o kadar büyüktü ki yer ve uzay merkezli 25 cm’den büyük çaplı teleskoplarca fark edilebildi; toz bulutları çarpışma bölgesinin 25 km üstüne
kadar çıktı). Centaur Roketi’nin ve Shepherding
Uzay Aracı’nın Ay’a çarpmasından sonra LRO aracı,
çarpışma bölgesinin üstünden geçerek oluşan kraterleri inceledi.

valandırılarak Güneş’in etkisi ile karşı karşıya
bırakılınca suyun yanında karbon monoksit, karbondioksit, hidrojen, metan gibi uçucu gazlar
da toplam havalanan kütlenin yaklaşık %20’sini
oluşturduğu uzay araçlarınca keşfedildi. Sodyum,
cıva, gümüş gibi elementler de keşfedilen maddeler arasındaydı. Bazı biliminsanları, Ay’da bulunan uçucu maddeler ile suyun, kuyrukluyıldız
kalıntılarından oluştuğunu düşünüyorlar (suyun kaynağının Ay tektoniği olduğunu düşündüren kanıtlar
da var). Araştırmacılar, uçucu maddelerin Ay’daki
olası bir su döngüsünün işareti olabileceğini de
düşünüyor.
LCROSS Görevi Neden Önemliydi?

Cabeus Krateri c LCROSS Arşivi / NASA

LCROSS Araştırmasını Hangi Aletlerle Yaptı?
LCROSS’ta, iki yakın–kızılötesi tayfölçer, görünür
tayfölçer, iki orta–kızılötesi tayölçer, iki yakınkızılötesi kamerası, bir görünür kamera ve bir radyometre vardı. Çarpışma sonrasında oluşacak basit bileşenler görünür ve kızılötesi tayfölçerlerle fark
edildi. Yakın ve orta kızılötesi tayfölçerşerler ise
toz bulutundaki su miktarının dağılımını ve miktarını
ölçtü. Aracın görünür kamerası ise aracı çarpışma
rotasında tutmaya, ortaya çıkan toz bulutunun incelenmesine ve çarpışma sırasında görünen parlamanın incelenmesine yardım etti.
LCROSS Araştırmasından Ne Sonuçlar Çıktı?
13 Kasım 2009 günü, çarpışma sonrasında LRO
ve LCROSS’un yaptığı araştırmalara dayanarak oluşturulan açıklamalara göre Ay’da su var. Çarpma kraterinde su miktarının 100 kg civarında
olduğu öngörülüyor. Aynı zamanda, binlerce yıldır
hiç Güneş görmemiş kısımlar çarpışma ile ha-
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LCROSS Görevi’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin
bilimsel araştırmalar için Ay’da kolonileşme kararını
doğrudan etkilemesi bekleniyor. Koloni süresince
çeşitli gereksinimler (içecek, yakıt gibi) için gerekecek suyun Ay’dan karşılanması düşünülüyor.
Ayrıca, çarpışma sonunda ortaya çıkan metan,
hidrojen gibi bazı gazların da yakıt olarak kullanılması planlanıyor. Bununla beraber, binlerce
yıldır Güneş’ten etkilenmemiş Ay toprağının da incelenmesi Güneş Sistemi hakkında paha biçilemez
bilgiler verebilirdi.

Centaur Roketi’nin çarpmasından oluşan parlama c LCROSS
Arşivi / NASA

Kaynakça:
•
•
•
•
•
•

LCROSS / NASA
LCROSS ana sayfası
Wikipedia: LCROSS - İngilizce
AAT Sayfalari: Mars’ta Su Bulundu Peki ya Ay?
AAT Sayfalari: Ay’daki Su
AAT Sayfalari: Ay’da Su Bulundu
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Gezegen Avcıları
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

NASA’nın Kepler uzay aracı, Güneş Sistemi dışı gezegenleri bulmak için kullanılan en güçlü araçlardan
biri. Kepler ekibinin bilgisayarları, uzay aracının
topladığı tüm verileri değerlendiriyor. “Gezegen
Avcıları” ise insanoğlunun örüntü tanımlama konusundaki yeteneğini kullanarak bu bilgisayarlara meydan okumak niyetinde.

İnsana karşı Bilgisayar
Kepler ekibi yıldızlardan toplanan ışık eğrilerini
değerlendirmek üzere bilgisayar algoritmaları geliştirmekte. Bu bilgisayar programının, ışık eğrilerindeki anormallikleri kesin bir şekilde bulması bekleniyor. Fakat yine de bilgisayar algoritmalarının gözden
kaçırdığı sayısız veri olabilir.
İnsan beyni karmaşık desenleri ya da sapmaları
algılamakta oldukça iyidir. Deneyler göstermiştir
ki bir çok insan birlikte çalıştığında; kalabalıktan
doğan bu kolektif bilgelik, bir uzmandan daha
iyi sonuçlara erişebilir. Planet Hunters (Gezegen Avcıları) analiz yöntemlerinde doğrudan insan
algısını kullanan, çevrimiçi bir deneydir. İnternet
üzerinden katkıda bulunan katılımcılar, aynı zamanda bu bilimsel ekibin üyeleridir. Bu ekip, ışık
eğrilerinin sınıflandırılmasında, anormalliklerin belirlenmesinde ve geçiş sinyallarinin doğrulanmasında
yardımcı olabilirler.
Işık Eğrilerini Sınıflamak

Kepler Uzay Aracı. c Kepler / NASA

2009 Mart’ta; transit tekniğini kullanarak Güneş Sistemi dışı gezegenleri algılamak için NASA, Kepler
görevini başlattı. Kepler uzay aracı, Cygnus (Kuğu)
takım yıldızındaki bir bölgeyi tarayıp her bir yıldız
için 30 dakikalık ışık kaydı alıyor. Bu kayıtlarda amaç
yıldızın önünden geçen gezegenleri yakalamak.

Yıldızın ışık eğrisindeki anormallikler transit tekniğinin temelini
oluşturyor. Gözlenen yıldızın önünden geçen herhangi bir gezegen, yıldızın ölçülenen ışık şiddetini düşürür ve ışık eğrisinde
bir anormallik gözükür. Işık eğrisindeki bu keskin düşüşler
Güneş Sistemi dışı gezegenlerin habercileri olabilirler. c Kepler
/ NASA
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Temel amacımız yıldızın parlklığındaki değişiklikleri
saptamak ve bu değişimleri kullanarak bir sınıflama
yapmak. Pek çok durumda veriler Örnek 1’deki gibi;
görece olarak yatay dağılmış grafiklerden oluşuyor.
Örnek 2’deki gibi ışık eğrileri ise yıldız lekelerinden
ya da yıldız öz parlaklığındaki değişimlerden kaynaklanıyor. Işık eğrilerini incelerken bu sınıflamaları
da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Örnek 1: Hassas ölçümler dahi kesin ve tekrar edilebilir değildir.
Burda düşük seviyede bir veri dağılımı söz konusu. Sadece beyaz renkli bir gürültü olarak nitelendirebiliriz. Bu eğriyi durağan
olarak nitelendirmek uygun olacaktır. c Planet Hunters
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Gezegen Avcıları
Yeni gezegenler
Büyük gezegenlerin yıldız önünden geçerken ışık
eğrisinde yaptığı değişikler, küçük gezegenlere nazaran daha belirgindir. Bundan dolayı ışık eğrilerini inceleyerek bulabileceğimiz gezegenler de büyük
çoğunlukla Dünyadan büyük gezegenlerdir. Dünya
benzeri gezegenlerin ışık eğrilerindeki değişim ise
çok daha düşük düzeyde alınacağı için grafiklerdeki gürültü içerisinde kaybolmuş, silik bir kırıntı olabilir. Fakat ölçüm araçlarımızın ve değerlendirme
Örnek 2 ve 3: Bu ışık eğrileri “değişen” olarak işaretlenmeli. yöntemlerimizin gelişmesiyle, Dünya büyüklüğünde
Değişen ışık eğrileri örnek 2’deki gibi “dönemli” (soldaki) ya da bir çok gezegen saptayacağımızı düşünüyoruz.
“tek atımlı” (sağdaki) veya Örnek 3’deki gibi “düzensiz” karak1995’ten günümüze 500’den fazla öte–gezegen buterli olailir. c Planet Hunters
lundu ve öyle görünüyor ki; kabaca gökyüzündeki
Geçişleri Saptamak
yıldızların yarısı bir gezegen sistemine sahip.
Gezegen geçişleri tüm bu ışık eğrilerinde keskin
düşüşler şeklinde kendini gösterir (Örnek 4 ve 5).
Fakat bilgisayar algoritmaları için değişen ve düzensiz ışık eğrilerindeki geçişleri saptamak, ayırt etmesi güç bir işlemdir. İşte bu noktada, verilerin
değerlendirmesi için bireysel gönüllülere, yani insanoğluna ihtiyaç var.

NASA’nın Kepler görevinden kamuya sunulan verileri değerlendirerek, siz de bir Gezegen Avcısı olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Planet Hunters adresindeki ışık eğrilerini sınıflamak ve olası geçişleri
bulmak.
Kaynakça:
• “Planet Hunters” ana sayfası

Işık eğrilerini sınıflandırdıktan sonra, Gezegen • NASA Kepler Görevi ana sayfası
Avcıları arayüzü size ışık eğrilerinde, olası bir geçişe
işaret edebilecek, bir anormallik olup olmadığını sorar. Cevabınız ”Evet” ise tek yapmanız gereken ışık
eğrisindeki düşüşü işaretlemek.

Örnek 4 ve 5: Gezegen geçişlerine iki örnek. c Planet Hunters

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Haziran 2011– 6

Günün Gökbilim Görüntüleri
Derleyen: İnci Saim – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Buzul Patikası. c ESA (MERIS @ Envisat)

Gezegenlerin Şafağı. c Luis Argerich

Aciklama: ESA: 04 Mayıs 2011 – 2010’un Ağustos’unda Grönlend, Petermann buzulundan kopan
iri bir parçası, 4 Mayıs 2011’de MERIS uydusu ile
çekilen bu fotoğrafta, Labrador’un doğu kıyısında
yüzerken ön plana çıkıyor.

Aciklama: APOD: 07 Mayıs 2011 – Çıplak gözle görülebilen beş gezegenden dördü, Mayıs’ta
şafağa yakın saatlerde doğu ufku boyunca bir
araya geldiler. Gökyüzündeki bu gruplaşma, 5
Mayıs sabahı gün doğmadan önce Arjantin, Buenos Aires, yakınlarındaki bir plajdan çekilen yukarıdaki fotoğrafta görülebiliyor. Karenin üst kenarından başladığımızda, gökyüzündeki en parlak ışık kaynağı Venüs. Merkür, Venüs’ün sağ
altındayken, pırıl pırıl parlayan Jüpiter daha da
aşağıda, neredeyse görüntü merkezinde bulunuyor. Jüpiter’in altındaki Mars ise göreli daha soluk görünüyor ve ince bir bulut yığını ile ılık akşam
ışıltısı arasından parıldamak için en çok zorlanan da
o. Mayıs’ın ilerleyen günlerinde de Mars ve Jüpiter
gökyüzünde yükselmiş, Venüs ve Merkür ise doğan
güneşe doğru yaklaşmışlardı.

Bu alana “Buzul Patikası” (Iceberg Alley) takma ismini veren şey, binden fazla buzulun Labrador’un
güneyinde ve Newfoundland’in kuzeyinde Mayıs’ın
sonundan Haziran’ın sonuna kadar akmalarıdır.
Yüzen buz kütleleri denizde Güneye doğru saparken gözlenebilirler. Fotoğrafta, beyaz sarmallar buzun küçük parçalarının denizdeki küçük girdaplara
cevaben sapmalarını göstermektedir ve bunlar okyanus yüzey akıntısının bir açıklamasıdır.
Çeviri: İnci Saim

Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org
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Günün Gökbilim Görüntüleri

Uzay Mekiği Endeavour’un Son Seferi c NASA

Aciklama: APOD: 18 Mayıs 2011 – Güçlü, fakat kontrollü patlamalar iki gün önce uzay mekiği Endeavour’un Dünya yörüngesindeki son seferine fırlatılmasını sağladı. Yukarıdaki görüntü, muazzam büyüklükteki bu yörünge aracı ve altı astronotun havakürenin nefes alınamayacak kadar ince olduğu bir yüksekliğe
tırmanmaya başlamasından saniyeler sonra çekilmiş. STS-134 numaralı seferi yerine getiren mekiğin
bugün Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile kenetlenmesi bekleniyor. Mekik, başka bazı şeylerin yanı sıra
istasyona Alfa Manyetik Tayfölçer-2 (AMS) adı verilen iddialı bir algılayıcıyı da teslim edecek. Bu algılayıcı
önümüzdeki birkaç yıl boyunca karanlık madde ve elektrik yüklü karşıt maddenin özel türleri ile bildiğimiz
maddenin tuhaf bir şekilde olası bir çeşidi olan ve ”garipçik” (strangelet) adı verilen bir türünü dahi tespit
edebilecek. Tüm uzay mekikleri için planlanmış en son uçuş, Atlantis, ise Temmuz ayı ortalarında uzay
istasyonunu ziyarete gittiğinde gerçekleşecek.
Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org
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Güncel Gök Haberleri
Derleyen: ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Dawn Uzay Aracından İlk Görüntü
Çeviri: Seda Oturak

Dawn uzay aracı, büyük Vesta asteroitinin, ilk görüntüsünü aldı. Bu görüntü, aracın asteroite olan yolculuğu sırasında ince ayar yapmasını sağlayacak.
Dawn uzay aracının 16 Temmuz’da, Yer’den 188 milyon kilometre uzaklıkta iken Vesta’nın yörüngesine
girmesi bekleniyor.
Dawn bu görüntüyü 3 Mayıs günü, uzay aracı
Vesta’dan 1.21 milyon kilometre uzaklıktayken aldı.
Görüntüde yıldızların oluşturduğu arka plan üzerinde asteroit küçük, parlak bir inci tanesi gibi
görülüyor.
Kaynak: Dawn / NASA
Eğitim uçağından alınan görüntüde, Endeavour uzay mekiği
görülüyor. c NASA

Özgür Gezegenler
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

Vesta asteroiti, yıldızlarla dolu arka planda görülüyor. c NASA

Endeavour da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Çeviri: Seda Oturak

Mart’ta Discovery uzay mekiğinin emekliye ayrılmasından sonra şimdi de sıra Endeavour’a geldi. 16
Mayıs Pazartesi günü uzay mekiği son görevine
uğurlandı. STS-134 görevi kapsamında Uluslararası
Uzay İstasyonu’na 6 mürettebat dışında, Alfa Manyetik Spektrometresi (Alpha Magnetic Spectrometer – AMS) ile iki S-bant iletişim anteni, bir yüksekbasınç gaz tankı ve uzay istasyonunda bulunan Dextre modülü için ek bir bölüm götürdü.

Biliminsanları, Jüpiter büyüklüğündeki gezegenlerin
yeni bir sınıfını keşfetti: Özgür Gezegenler. Bunlar,
uzayda başıboş geziniyorlar, belli bir yıldız etrafında
dolanmıyorlar. Yalnızca, aynı yıldız sistemleri gibi,
gökadanın çevresinde dönüyorlar. Bu gezegenlerin, oluşumları sırasında yıldızlarının uyguladığı
kütle çekim etkisinden dolayı sistemlerinden kaçmış
gökcisimleri olduğu ve sayılarının toplam yıldız
sayısının iki katı kadar olabileceği düşünülüyor.
Araştırma şu anda sadece Jüpiter büyüklüğündeki
gezegenleri kapsadığından başıboş gezen Jüpiter’den büyük ve küçük gezegen sayısının çok daha
fazla olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: NASA Haberleri

AMS, Uluslararası Uzay İstasyonu için yeni bir
çalışma alanı olacak. 16 farklı ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bu yüksek enerji fiziği deneyi, evrenin neyden yapıldığını ve nasıl oluştuğunu, karanlık
maddenin, karşı maddenin, pulsarların ve gama
ışın patlamalarının kökeni araştıracak. Yeryüzünde
bu konuda çalışan dedektörler olsa da, bunlar sadece Yer’in atmosferi ile sınırlı kalıyor ve parçacıkları
ölçemiyorlar.
Kaynak: NASA / STS-134
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Sanatçının gözünden uzayda dolanan bir özgür gezegen.
c NASA/JPL-Caltech
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Güncel Gök Haberleri
Karadelik Jetlerinin En İyi Görüntüsü
Çeviri: Seda Oturak

Güney Yarımküre’deki radyo teleskoplarla yakın
bir gökadanın süperkütleli karadeliğinden püsküren
parçacık jetlerinin en ayrıntılı görüntüsü alındı.
Bu yeni görüntü, 4.2 ışık yılı genişliğindeki (en
yakın yıldıza uzaklığımızdan biraz daha az) bir
alanı gösteriyor. Radyo-ışınım özellikleri ise 15
ışık günü kadar küçük bir alanda görülüyor; ancak bu görüntü şimdiye kadar alınan en yüksek
çözünürlüklü görüntü.
Centaurus A gökadasında (NGC 5128), Güneş’ten
55 milyon kat daha ağır bir karadelik var.Centaurus
A, gökadayla birlikte tanımlanan ilk radyo kaynaklarından biri. Gökada gökyüzündeki en parlak
ve büyük nesnelerden biri de: Dolunayın görünür
büyüklüğünün neredeyse 20 katı; çünkü gökadanın
kutuplarından her biri 1 milyon ışık yılı uzunluğunda
dev radyo-ışınım püskürmeleri var. Gökadayla ilgili
bilgi videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: NASA Haberleri

nin Yer’in kütlesine yakın bir kütlesi olduğunu
ve yaşanabilir bölgeye çok yakın olduğunu buldular. Birkaç aydır, Gliese 581g Güneş Sistemi dışında, ilk olası Yer benzeri gezegen olarak varsayılıyor; ancak bağımsız bir ekibin son
araştırmasına göre Gliese 581g gerçekte var olmayabilir. Araştırmacılar, ötegezegen bulma sistemindeki “aşırı–hassas” aygıtlardaki sapmaların sonucu
böyle bir ‘yanılsama’ olduğunu da düşünüyorlar.
Kaynak: AstroBio.net

Gliese 518d’nin küresel iklim modeli. Soldaki model üstündeki
oklar rüzgar yönünü, kırmızı/mavi tonlar sıcak/soğuk bölgeleri
gösteriyor. c AstroBio.net

Satürn’de Dev Fırtına
Çeviri: Seda Oturak

Cassini uzay aracı ve ESO’nun yer merkezli bir teleskopu, Satürn’ün kuzey yarımküresinde büyük bir
fırtına gözledi. Fırtına öylesine büyük ki tüm gezegen boyunca uzanıyor. Fırtına aylardır gezegenin atmosferine gaz bulutu yayarak kendini gösteriyordu.
Fırtınayı ilk, Cassini’nin radyo ve plazma dalga bilim aracı buldu; daha sonra da amatör gökbilimciler
gözledi. Fırtına, 5,000 kilometre genişliğinde, JüpiX-ışın (mavi), mikrodalga ve görünür dalga boyundaki veriter’in Büyük Kırmızı Lekesi’ne benzer koyu bir girlerden oluşan görüntü, jetleri ve radyo ışınım püskürmelerini
gösteriyor. c ESO/WFI (görünür); MPIfR/ESO/APEX/A. Weiss dap oluşturdu.
ve ark. (mikrodalga); NASA/CXC/CfA/R. Kraft ve ark. (X-ışın)

Kaynak: Cassini / NASA

Yaşanabilir bir Ötegezegen mi?
Çeviri: Seda Oturak

Kırmızı cüce yıldız Gliese 581 son günlerde yine
dikkatleri üzerine çekiyor. 2007’de, biliminsanları,
yıldızın yaşanabilir yörüngeler aralığının iç ve dış
sınırlarından çok da uzakta olmayan iki gezegen
(Gliese 581d ve Gliese 581c) buldu. Gliese 581d,
yaşam için çok soğuk olsa da, Gliese 581c’nin
yaşam için olası koşulları taşıdığı düşünülüyor.
Atmosfer uzmanlarının yaptığı çalışmalara göre, Satürn’ün ESO/VLT’deki VISIR tayfölçer ile alınan kırmızılötesi
görüntüleri. c ESO/Oxford Üni./T. Barry
gezegende Dünya’daki gibi okyanuslar olsaydı,
buharlaşıp yok olabilirdi (Venüs’teki sera etkisine
benzer bir etkiyle).
2010’nun sonlarında ise, gökbilimciler Gliese 581g
adlı yeni bir gezegen keşfettiler ve bu gezege-
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Bu Ayki Gökyüzü
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu
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Bu Ayki Gökyüzü
Gezegenler:

15 Haziran Tam Ay Tutulması

Merkür: Güneş’e çok yakın konumda olacağından 15 Haziran gecesi gerçekleşecek Tam Ay TutulHaziran ayında gözlenemeyecek.
ması, Doğu Afrika, Orta Asya ve Batı Avustralya’dan
gözlenebilecek. Ülkemizden de gözleyebileceğimiz
Venüs: Güneş’e yakın konuma doğru ilerlediğinden,
bu gök olayını, gökyüzünüz açık olduğu sürece izgözlem süresi giderek kısalacak.
leyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için NASA Tutulma
Mars: Kalabalık doğu ufkunun kızıl üyesin gözlem Sayfasınabakabilirsiniz. Hava, gözlem için uygun
koşulları ay boyunca büyük farklılık göstermeyecek. olduğunda, tutulma canlı olarak TÜBİTAK Ulusal
28 ve 29 sabahı Ay ile yakın görünümde olacak.
Gözlemevi sayfalarından da izlenebilecek. Sayfaları,
Jüpiter: Gün doğmadan bir kaç saat önce doğu uf- gözlem saatine kadar denetlemeniniz öneririz.
kunda gözleyebileceğimiz Jüpiter’in gözlem süresi
Tutulma Aşamaları
yavaş yavaş artıyor.
Kısmi Tutulma Başlangıcı
Tam Tutulma Başlangıcı
Satürn: Gece gökyüzünün tartışmasız tek hakimi
En Büyük Tutulma
Satürn. 10 Haziran’da Ay ile yakın görünümde olaTam Tutulma Bitişi
cak.
Kısmi Tutulma Bitişi
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Başlama Saati (yerel)
21:22:56 (P4)
22:22:30 (U3)
23:12:37
00:02:42 (U2)
01:02:15 (P1)
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Astronomi Tarihinde Bu Ay
Zeynep Tonga – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

02 Haziran 1966 - Amerika’nın ilk uzay aracı Ay’a 26 Haziran 1730 - Messier kataloğunun yaratıcısı
Charles Joseph Messier doğdu.
iniş yaptı.
Surveyor–1 Amerika’nın Ay’a ilk yumuşak iniş yapan
uzay aracı. Ay yüzeyindeki Fırtınalar Okyanusu adlı
düzlüğe iniş yapan uzay aracı, inişinden yaklaşık
bir buçuk saat sonra Ay yüzeyinin ilk resimlerini
Dünya’ya göndermeyi başardı. Uzay aracı 7 Ocak
1967 tarihine kadar Dünya ile iletişim halindeydi.

Kuyrukluyıldız avcısı Messier, değişmeyen gökcisimleriyle hareketli gök cisimlerin ayrımını kolaylaştırmak amacıyla derin uzay cisimleri, bulutsu
ve yıldız kümelerini listelediği kataloğunun ilkini
1771’de yayınlamıştır.

16 Haziran 1963 - Uzay’da ilk kadın astronot.
Baikonur Fırlatma Üssünden fırlatılan Vostok VI
ile Rusya, beşinci kozmonotu olarak uzaya ilk kez
kadın bir kozmonot gönderdi. Görevin ilk görüntüleri
ise ortalama 90 dakika sonra Moskova televizyon- 30 Haziran 1954 - Üç kıtada birden izlenebilen tam
larındaydı. Yörüngede Dünya’nın çevresini 49 kez Güneş Tutulması.
dolanan kozmonot Tereshkova görevini 2 gün 22
Amerika, Avrupa ve Asya’dan milyonlarca insan Tam
saat ve 50 dakikada tamamladı.
Güneş Tutulması’nı izledi. Özellikle İngiltere için bu
tutulma 1927’den beri görülen ilk Tam Güneş Tutulması’ydı; bir sonraki 2090’da gerçekleşecek.
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Astronomi Tarihinde Bu Ay
30 Haziran 1748 - Fransız astronom Jacques Cassini doğdu
Cassini adı ayrıca Avrupa Uzay Ajansı tarafından
1997’de fırlatılan ve 2005’te Satürn’ün en büyük uydusu olan Titan’a yerleşen Cassini uzay aracına da
verilmiştir. Satürn Sistemi hakkında bilgi edinmeyi
amaçlayan görev araştırmalarına devam etmek
amacıyla Eylül 2017 tarihine kadar genişletilmiştir.
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Sizden Gelenler
Derleyen: Türk Astronomi Derneği

Mars ile İlgili bir Röportaj
İpek Yurtçu – İstanbul Enka Okulları

ğer Marsta insanlar nasıl yaşayabilir diye sorarsak ilk aşamada oksijenlerini ve tüm ihtiyaçlarını
Dünya’dan götürerek yaşayabilirler.

Altıncı sınıf öğrencisi İpek Yurtçu sordu
Prof.Dr. Ali Alpar yanıtladı.
Soru: Neden Mars ile ilgilisiniz?
Aslında astronomların bilim insanlarının çoğu Mars
ile değil başka gökcisimleriyle ilgilenirler. Çünkü Evren çok büyük her birinde milyarlarca yıldız bulunan
milyarlarca galaksi var. Son yıllarda en yakındaki
yıldızların çoğunun da gezegenleri olduğunu bulduk.
Bilim, Mars ve Güneş sistemindeki diğer gezegenlerle bize en yakın gezegenleri inceleyerek gezegen
Phoenix Mars Lander, Mars yüzeyinde örnekleme yapıyor
yapıları hakkında bilgi edinmek için ilgilenir.
c NASA

Soru: Mars’ın insanlık için önemi nedir?

Soru: Mars ile ilgili ne zaman tam bilgi sahibi olabiMars ve yakın gezegenler insanlık için yakın olduk- leceğimizi öngörüyorsunuz?
larından ayrıntılı bilgi sağlamaları ve insanlı veya inMars ile ilgili sürekli bilgilerimiz artıyor. Hiç bir zasansız uzay yolcuukları için ilk ve en ulaşılabilir duman tam bilgi olmayacak ama daha yeterli bilgiraklar olmaları açılarından önemlidir.
ler herhalde önümüzdeki on yıllarda Mars’a yeni
uzay araçlarının gitmesi ile elde edilecek. Bununla
ilgili ayrıntıları internet üzerinden (örneğin google
ve vikipedya), bulabilir ve Mars’a gidecek uzay
araçlarını, NASA ve ESA’nın Mars programlarından
öğrenebilirsiniz.
Soru: Sizce uzaylılarla ne zaman karşılaşırız?
Bunu hiç bilemiyoruz. Yakın zamanda karşılaşmak
herhalde çok çok küçük bir ihtimal.
Mars ve kutup buzuları c NASA

Soru: Sizce Marslılar (varsa) neye benziyorlar?
Yalnız bence değil, Mars bulgularını elde edip inceleyen biliminsanlarının araştırma sonuçlarına göre
Marslılar, Mars ta yaşayan canlılar yok.
Soru: Mars’ın ekosisteminde insanlar nasıl yaşar?
Yaşayamazsa B planımız ne olabilir?
Mars Rover Opportunity’in çektiği Mars atmosferindeki bu-

Marsta yeterli oksijen ve diğer gerekli şartlar ve bir- lut oluşumları (karbondioksit ya da su buzundan oluşmuş).
birini destekleyen canlı türlerinden oluşan bir eko- c NASA
sistem yok.
A planımız neydi ki, B planını düşünüyoruz? ETürk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Sizden Gelenler
Soru: Marslıların 3 parmaklari olsaydi, sizce mate- lendi ve kalıcı olması düşünüldü. Aynı katta küçük
matikte 4 islemi nasil yaparlardı?
bir sınıfta da “Astronomi Kulübü” yer almakta.
Böylece sergi, öğrenciler için astronomi derslerinin
Sayıları 4 tabanlı yazarak, bütün işlemler yapılabilir.
bir uzantısı gibi hizmet edecek.
Marslılar yok ama başka bir yerlerde akıllı bir canlı
türünün 3 parmağı olsa 1, 2, 3 sayılarını ve tabii 0’ı
kullanırlardı. Eğer bizim gibi iki elleri varsa o zaman rakamları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur; yani 7 tabanlı bir sayı sistemi onlar için doğal olur. Şimdi siz
10 tabanına göre herhangi bir sayıyı 3 veya 7 tabanına göre nasıl yazarsınız, bunlarla 4 işlem nasıl
yaparsınız, araştırın.
Bu canlıların 3’er parmaklı 3 eli olsa rakamları “0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9” olurdu – yani doğal sayı sistemleri bizimki gibi 10 tabanlı olurdu.

M
Dünya’dan Evrene Bakış Sergisi
Nuray Saatçioğlu Uygur

2009 Dünya Astronomi Yılı sırasında
gerçekleşen büyük projelerden biri de
Dünyadan Evrene Bakış (From Earth
to the Universe) sergisi idi. Dünyanın
büyük gözlemevleri ve uydulardan alınmış fotoğraflar arasından Uluslararası
Astronomi Birliği (IAU)’nun seçtiği 100
fotoğraftan oluşan bu sergi, Türkiye’de de
Türk Astronomi Derneği’nin hazırladığı
Türkçe açıklamalarla birlikte şimdiye kadar pek çok yerde sergilendi. Bu sergiyi
elektronik ortamda alıp basarak, sergilemek ya da saydamlarla öğrencilerine
sunmak isteyen okul ve kurumlar Dr.Ünal
ERTAN’dan alacakları protokolün imzalanmasıyla kendilerine gönderilecek yüksek çözünürlükteki görselleri kullanabilirler. Ayrıntılı bilgi bülten sayfasında
da bulunabilir. İstanbul Beşiktaş Bilsem’de açılan sergi örneğini, bu kurumda öğrenci velisi, amatör gökbilimci,
mimar, Nuray Saatçioğlu Uygur aktarıyor:
9 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş Bilim ve Sanat
Merkezi’nde Türk Astronomi Derneğiın “Dünya’dan
Evrene Bakış” sergisi açıldı.

Açılış günü Gökyüzü Gönüllüsü Nuray Saatçioğlu
çocuklara astronomiye giriş dersi verdi, ardından da sergi gezildi. Astronomi dersleri “Gökyüzü Gönüllüleri” tarafından veriliyor. Okula fizik
öğretmeni atanınca derslik öğretmene devredilip teorik dersler, etkinlik ve gözlemlerle desteklenecek.

“Yıldızları Evrimi” konulu ikinci dersi, 7 Mayıs
günü Gökyüzü Gönüllüsü ve Galileo Elçisi Arif
Bayırlı verdi.
Sergiyi gezen öğrencilerin sorularından yola çıkarak, Haziran ayındaki konuşmanın “Galaksiler” üzerine olması düşünülüyor.

M

Sergi, 2011 Mart ayında eğitime başlayan Beşiktaş
Bilsem okulunun ikinci kat koridorunda düzenTürk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Sizden Gelenler
Teleskop Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
Geçen sayımızda, Prof. Ahmet Oral’ın NanoManyetik Bilimsel Cihazlar
San.Tic.Ltd. Şirketinin koyduğu ödül ile Türk Astronomi Derneği’nin açtığı,
2010 Teleskop Yapma Yarışmasını, Atila Tınkılıç ile Barbaros Kurt kazanmışlardı. Aşağıda, 14 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da, Türk Astronomi
Derneği ofisinin bulunduğu Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi’nde
yapılan kutlamadan fotoğraflar ve Kurt
ve Tınkılıç’ın kendilerini ve astronomi
meraklarını anlattıkları yazılarını bulacaksınız. Sayın Kurt ve Tınkılıç’ı kutluyoruz. Bu yarışma 4 yıl daha açılacak.
Önümüzdeki sayılarda 2012 Teleskop
Yapım Yarışması ile ilgili bilgileri duyuracağız.
Barbaros Kurt
1972 Gölcük doğumluyum. Küçük yaştan beri fiziğin
optik dalına hep ilgi duydum. Amatör bir teleskopla
ilk kez gök cisimlerine baktığımda çok etkilenmiş
ve teleskop yapımı konusunda çalışmalar yapmaya
başlamıştım. Elektrik-Elektronik Mühendisligi eğitimi
aldığım için, yaptığım teleskoplara, gökcisimlerini
otomatik olarak bulma ve takip etme sistemlerini de
ekleyebilmekteyim.
TAD’ın mercekli teleskop yapma yarışmasını duymadan bir süre önce Galileo’nun yaklaşık 400 yıl
önce yaptığı ve ilk teleskop olma özelliğini taşıyan
teleskobunu yapmaya karar vermiştim, bu teleskobu
tamamlayıp yarışmaya katıldım. Bu türden, aslına
çok benzeyen nostaljik teleskoplar yapmak bana,
Galileo, Newton gibi tarihte ilk teleskopları yapan
biliminsanlarının, o dönemlerde neler yaşadıklarını,
neler düşündüklerini, yapım aşamalarında hangi
zorluklarla karşılaştıklarını gösteriyor ve o günlerde
onların neler hissettiklerini anlamamı sağlıyor. Bu
şekilde tarihte bir anlamda yolculuk yapma zevkini tadıyorum ve kendimi, bilimin serüvenine
şahit olmuş gibi hissediyorum. TAD’a, bu yarışmayı
düzenlediği için teşekkür ederim.

yümüzde elektrik yoktu. Geceleri gökyüzü tüm
cömertliği ile bize kendisini gösterir ve hayran
bırakırdı. Ta o günlerde uzaya hep hayranlık ve birazda merakla bakardım. Zamanla bir teleskobum
olmasını o kadar çok istedim ki sonunda 60x700
boyutunda bir teleskop aldım. İlk zamanlar sadece
Ay ile oyalandım ama zamanla yetersiz kaldı. Hep
büyük bir teleskop hayal ettim ama onu alacak param hiçbir zaman olmadı. Daha sonra internette
araştırırken amatör teleskop yapımını gördüm ve
bu işe yeni başlamış olan arkadaşlarla tanıştım.
Bursa’da iki haftada bir bu arkadaşlarla bir araya
gelip ayna yapımı konusunda denemeler yaptık
ve 150 mm çapında ilk aynalarımızı tamamlayıp
kaplattık. Daha sonra basit Dobson kundak yaparak aynalarımızı taktık ve ilk gözlemlerimizi yaptık.
İnsanın kendi el emeği ile yaptığı bir teleskopla gözlem yapması doyumsuz bir haz veriyor. Ben şu anda Yenişehir sağlık meslek lisesinde Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeniyim
ve okuldan sonra kendi oluşturduğum atelyemde
çalışmalarıma devam ediyorum. İlk yaptığım aynadan sonra 150 mm’den yarım metreye çapları
arasında, 45 değişik ayna yaptım. İdealimde, bulunduğum çevredeki her okula bir teleskop kazandırma düşüncesi var. Bu çerçevede 6 okula teleskop yaptım. Çocukların en azından bir kere bile
olsa her gün baş uçlarından geçen gezegenleri
ve Ay’ı teleskoptan görmelerinin gerekli olduğuna
inanıyorum. Türk Astronomi Derneği’nin de böyle
yarışmalar düzenleyerek uzaya ilgiyi artırmasını diliyor ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Teleskop ve uzaya ilgi duyan insanları seviyor ve onlara
bu konuda başarılar diliyorum. Sayımızın daha da
çoğalması dileğiyle.

Atila Tınkılıç
1964 Kırşehir doğumluyum. Çocukluğumda köTürk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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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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