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Dolu dolu dopdolu...
Sıcaklarla hep birlikte boğuşurken sizlerle yeni bir sayıda daha birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Yaşıyoruz çünkü ilk kez bu kadar çok sayfayla
sizlerleyiz: 23 sayfa! İçerik zenginliğine gelince de bu sayımızda söylenecek
yine çok şey var.
Giriş konumuz “Göktaşları” yine doyurucu bilgilerle dolu. Ancak vurgulamak istediğimiz ise alıntı yaptığımız iki fotoğrafın (ve Günün Gökbilim Görüntülerinden biri) artık dünyaca tanınan, TWAN fotoğrafçısı Tunç
Tezel’in ürünü olması. Tunç’un çalışmalarının bir kısmına APOD’tan da
ulaşabilirsiniz.
Her yılın Temmuz ayı Şenlik ayı! Evet. Temmuz’da Bakırlıtepe’de olmak
artık gelenekselleşti. Bu sevinci ve her saati astronomi dolu bu ortamı biraz
da olsun sizlere aktarabilirsek o kadar mutlu olacağız. Yurtdışında olağan
bir birliktelik ortamı olan “yıldız partileri” ülkemizde de artık yaygınlaşmaya
başlıyor. TÜBİTAK Bilim-Teknik’in öncülüğünde başlayan bu önemli ve emek
isteyen organizasyonu iki yıldır TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi yürütmekte.
Önümüzdeki yılki şenlikte ise 15. yıla özel düzenlemelerin olacağı ise duyduklarımız arasında.
Geçen sayılarda duyurduğumuz Uzay Mekiği programının bitişi geçtiğimiz
ay gerçekleşti ve STS-134 geri döndü. Bu son uçuş ve uzay mekiği ile ilgili
haber ve videoları arşivlerinizde bulunması için sayımıza da koyduk.
Yazın gökyüzüyle kendimizi daha bir yakın hissederiz. Bunu değerlendirmek
isterseniz Perse Göktaşı Yağmuru kaçırmamanız gereken bir etkinlik.
Son olarak da bir amatörün (ama gerçek bir amatörün) çalışmasını Sizden Gelenlerde bulacaksınız. Yalnız bu çalışma bilimsel açıdan da anlamlı
çünkü amatör Ahmet Kahraman M51 gökadasında bir süpernovayı öncesinde ve sonrasında kendi görüntüleme sistemiyle kaydedebilmiştir. Kendisini kutluyor ve benzer çalışmaları diğer amatörlerden dört gözle bekliyoruz.
Sizlerin desteğini beklediğimizi vurgulamyı sürdürüyor ve bir sonraki sayıda
görüşmek üzere, iyi okumalar diliyoruz.
Tüm yıldızlar sizinle olsun...
Sinan Kaan Yerli
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Göktaşları
Seda Oturak – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Hepimiz gökyüzünde kayan bir yıldız görüp, dilek tutmuşuzdur. Her ne kadar bu güzel gökyüzü olayına değişik anlamlar verip, dilek tutsak da gerçekte bu olay biraz farklıdır. Saniyelik
gördüğümüz bu parlamanın yıldızlarla hiçbir ilgisi
yoktur. Gördüğümüz aslında bir toz parçası ya da
daha büyük bir kaya parçasıdır. Bu toz ve kaya
parçaları, gezegenimizin atmosferinden geçerken,
önündeki havayı sıkıştırır ve yüksek basınç nedeniyle erimeye başlayıp damla damla atmosfere
karışır. Bu sırada yüksek enerjili, iyonlaşan atomlar bir ışıma yapar ve bu da bizim gökyüzünde
gördüğümüz parlamadır.
1989’da Antarktika’da bulunan ve Ay’dan geldiği tespit edilen bir
göktaşı c NASA

Avcı göktaşı yağmurunun en yoğun gecesinde alınan bir
görüntü. c Tunç Tezel/APOD

Göktaşlarının asteroitlerden ayrılma süreci ise Güneş Sistemi’nin ilk dönemlerine rastlıyor. Güneş Sistemi’nin ilk dönemlerinde sistem boyunca yoğun
çarpışmalar gerçekleşiyordu ve bu çarpışmalar sonucunda birbirinden ayrılan parçalar ya bir gezegenin yörüngesine giriyor, ya daha sonraki
çarpışmalarla küçük parçalar haline geliyor ya
da Güneş Sistemi’nin dışına sürükleniyordu. Yer’e
düşen göktaşlarının büyük bir kısmı ise Mars gezegeni ile Jüpiter gezegeni arasındaki Ana Asteroit Kuşağı’ndan geliyor. Jüpiter’in etkisiyle asteroit
kuşağından çıkıp diğer gezegenlerin de çekim etkileriyle birlikte Yer’e doğru sürükleniyorlar.

Peki, göktaşları nereden geliyorlar? Bunu öğrenmek
için göktaşlarının kimyasal bileşimine ve geçirdiği
değişimlere bakmak gerekiyor. Örneğin izotop yöntemi kullanarak bir göktaşının hangi zaman dili- Kuyrukluyıldızlar ve asteroitlerden başka göktaşlaminde oluştuğunu, ana gökcisminden ne zaman ve rının geldiği başka cisimler de var: Ay ve Mars.
nasıl koptuğunu öğrenebiliriz.
Şu ana kadar Ay’dan 130’dan fazla, Mars’tan da
Göktaşlarının sanılanın aksine az bir kısmı gök- 30’dan fazla göktaşının Yer’e düştüğü biliniyor. Bu
taşı yağmurları sırasında yere düşer. Göktaşı göktaşlarının, yaşını ve içeriğini inceleyerek onyağmurları, Yer’in, kuyrukluyıldızın Güneş etrafında- ların Ay’dan mı ya da Mars’tan mı geldiğini anlaki yörüngesinde bıraktığı taş ve toz parçalarından yabildiğimiz gibi Ay ve Mars’ın oluşum süreçleri ve
oluşan kalıntılarının içinden geçmesiyle oluşur. Kuy- geçirdiği değişimler hakkında da bilgi sahibi olabilirukluyıldızların birçoğu taşsı yapıda olduğundan yoruz.
kalıntıları Yer’in atmosferinden geçerken sürtünme
ve yüksek ısıya dayanamadan parçalanıp yok olur.
Demir ve metal içeren kuyrukluyıldızlar da vardır;
ancak Yer’e düşen göktaşlarının birçoğunun yapılan
incelemelerle asteroit kökenli olduğu anlaşılmıştır.
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Göktaşı bilimi (İng. ‘meteoritics’), içerisinde göktaşlarının gözlenmesi, uzayda ve atmosfere girerken
geçirmiş oldukları değişimler ve bileşimlerindeki mineraller, kimyasal bileşikler ve yapılar incelenir. 20.
yüzyılın başlarından beri gelişmekte olan göktaşı
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Göktaşları
bilimi, başta astronomi olmak üzere fizik, kimya, leceği öngörülüyor. Bu gibi araştırmalarla Güneş
jeoloji ve biyoloji gibi birçok bilim ve çeşitli bilim Sistemi’mizin ve diğer güneş sistemlerinin nasıl
dalları ile etkileşim içerisindedir. Eski çağlarda in- oluştuğuna dair ipuçları elde ediliyor.
sanların göktaşlarını bilmesine ve hatta onları eşya
olarak kullanmasına rağmen bilimsel çalışmalarla
göktaşları kimyasal bileşimlerine göre üç ana gruba
ayrılmışlardır. Bu ana gruplar altında da birçok belli
başlı gruplar ve türler bulunmaktadır.
Bu üç ana grup; taşsı, demirli, taşsı-demirlidir. Taşsı
göktaşları, karbonlu ve silika mineralli bileşiklerden
oluşur. Genellikle koptuğu gökcisminin kabuk kısmından ayrılmıştır. Güneş Sistemi’nde ilk önce
oluşan gökcisimlerindendir. En yaşlı göktaşları
(4,5 milyar yıl) bu grubun içindedir. Güneş Sistemi’nin oluşumu hakkında önemli bilgiler taşırlar.
Demirli göktaşları ise demir ve metalli bileşikler
içerir. Bu gruptaki göktaşları da gökcisimlerin
çekirdeklerinden koparak gelir. Bu göktaşlarının en
önemli özelliği, içerisindeki demir ve nikelin Yer
üzerindeki hiçbir kayada görülmeyen “Widmännstatten” adındaki yapıyı göstermesidir. Bu yapı, demirli göktaşlarının kesilip asitle yıkanmasıyla açığa
çıkmaktadır. Taşsı-demirli göktaşları ise hem karbonlu bileşikler hem de metal bileşikler içeren
göktaşlarıdır.

Farklı karbonlu üç meteorit; soldan sağa, Allende (Meksika,
1969), Yukon (Kanada, 2000), Murchison (Avustralya, 1969)
c NASA/JSFC

Göktaşları, Güneş Sistemi’ndeki gökcisimleri oluşturan gaz bulutunda katılaşan ilk cisimlerdir.
Bu yüzdendir ki, Güneş Sistemi’nin ilk evreleri
hakkında bize çeşitli bilgiler verir. Örneğin son
birkaç yılda yapılan çalışmalarla, göktaşlarının
Güneş çevresinde sıcak bir bölgede oluşmuş sonra
Güneş Sistemi düzleminin dışına atılmış ve daha
sonra da asteroit kuşağına geri düşmüş olabi-
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Widmännstatten Yapısı. c NASA

Göktaşlarıyla ilgili en merak edilen konulardan
birisi de Yer’e düşen göktaşlarının nasıl bulunacağıdır. Bu aslında amatör gökbilimcilerin ve meraklıların sorunu olmakla beraber bilim insanlarının
da sorunudur. Bir göktaşının ne zaman ve nereye
düşeceğini bilemezsiniz; fakat bunun tersi bir durum 2008 yılında gerçekleşmiştir. Afrika’ya düşen
büyük bir göktaşının düşüşü yalnızca saatler öncesinden şans eseri belirlenmiştir. Biliminsanları ve
göktaşı meraklıları, göktaşı bulmak için genellikle
çöl, ova ve yerleşim yerlerinden uzak geniş arazilerde aramaya çıkarlar. Göktaşlarını ilk bakışta
dünyadaki taşlardan ayırt etmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Örneğin göktaşları atmosfere geçişleri
sırasında dış katmanları eridiğinden dışta sürtünme
kabuğu denen siyah ve yuvarlanmış bir katman
oluşur. Demirli göktaşlarının yüzeyinde ‘parmak izi’
denen küçük küçük çukurlar bulunur ve göktaşı olup
olmadığından emin olmak için de güçlü mıknatıslar
tarafından test edilir. Bu ipuçları oldukça işe yarar
ancak yine de göktaşı olup olmadığını anlamak için
kimyasal incelemelerden geçmesi gerekir.
Göktaşı yağmurlarını ve akan yıldızları gözlemenin birçok yöntemi vardır. Bunlardan en iyi, en
eğlenceli ve en rahat olanı herhangi bir bina ya
da yüksek yapının bulunmadığı açık bir arazide
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Göktaşları
yere yatıp uzanmak ve gökyüzünü seyretmektir.
Bu şekilde gökyüzünün büyük bir kısmını görebileceğimizden, daha çok akan yıldız gözleyebilirsiniz. Gözlem kaydı tutmak isteyen gözlemciler için de en iyi yöntem budur. Daha bilimsel
gözlemler yapmak isterseniz bir kâğıda gördüğünüz
göktaşının yüksekliğini, parlaklığını gökyüzünde ne
kadar sürede görüldüğünü kaydedebilirsiniz; ancak
özellikle büyük ve yoğun göktaşı yağmurlarında
böyle bir kayıt işlemi pek sağlıklı olmayacaktır.
Bu nedenle bir gökyüzü haritasına gördüğünüz
göktaşının yerini işaretleyip ve yanına kısa notlar
alarak daha sağlıklı ve hızlı gözlem kaydı tutabilirsiniz.

taşlarının yüksekliğini, hızı ve kütlesini doğru bir
şekilde tespit edebilirsiniz. Son yıllarda gözlemevleri ve araştırma merkezleri balıkgözü mercekli kamera ve videolarla hem sabah hem gece tüm
gökyüzünü kaydetmektedirler.

Göktaşı yağmurlarını gözlemenin bir başka yöntemi
ise radyo dalgaları ile yapılan gözlemlerdir. Aynı
zamanda ‘göktaşı yansıtması’ denen bu yöntem,
göktaşlarını düzenli ve sürekli gözlemek için en
uygun yöntemdir. Atmosferden geçişleri sırasında
görülen göktaşı izleri (parlamalar), radyo dalgalarını
uzak bir vericiden Dünya’ya geri yansıtabilir. Son
yıllarda, özellikle amatör gökbilimciler arasında hızla
yaygınlaşan bu yöntemde; vericiden gelen radyo
Bir başka gözlem yöntemi de fotoğrafik ve video dalgalarının bir bilgisayarla görüntüleri alınır ve bu
kaydı ile yapılan gözlemlerdir. Bu gözlem yöntemle- görüntüler yorumlanır.
riyle çıplak gözle yapılan gözlemlerden daha fazla Kaynakça:
bilgi edinirsiniz ve daha çok göktaşı sayabilirsiniz. Fotoğrafik ve video kaydı ile yapılan gözlem- • NASA Meteor ve Meteoritler
lerde, göktaşı yağmurunun saçılma noktasını, gök- • Uluslararası Göktaşları Örgütü

2001’de, Antalya’nın Kaş ilçesinde görülen ateş topu. c Tunç Tezel/APOD
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TÜBİTAK Gözlem Şenliği’nin Ardından
Tuncay Özışık – TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliklerinin
14.sü bu yıl, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından Antalya, Saklıkent’te 8-10 Temmuz 2011
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şenlik, AntalyaSaklıkent’te TUG’un bulunduğu, deniz seviyesinden
2500 m yükseklikteki Bakırlıtepe’nin eteklerinde,
Ülkemiz ve Avrupa’dan çadırları ve karavanlarıyla
gelen 225 kayıtlı 75 kadar da günübirlik katılımcı ile
gerçekleştirildi.

luyla takip etme fırsatı buldular. Şenlik süresince
açık alanda düzenlenen atölye çalışmalarına katılan
çocuklar gökbilim konulu resim, maket, model
yapımı gibi çalışmalar yaptılar. Atölyeler sırasında
Güneş Tayfı deneyi, Galileoskop Yapımı ve Su Roketi fırlatma deneyi çok ilgi çekti.

c Şenlik Yönetimi
c Şenlik Yönetimi

Katılımcılara 12 eğitmen, 9 uzman, 12 uzman
yardımcısı ile 6 atölye sorumlusu yardımcı oldular. Yaş, eğitim düzeyi ve mesleki açıdan çok geniş
bir profili olan katılımcılara 12 seminer sunulurken,
özellikle çocuk yaştaki katılımcılara yönelik deneyler, atölye çalışmaları ve yarışmalar yapıldı.

Resim ve bilgi yarışmalarında dereceye giren ve
katılan çocuklara çeşitli ödüller verildi. Şenlik süresince geceleri uzmanlar eşliğinde yapılan çıplak
göz ile takımyıldız gözlemleri ve teleskoplarla
gerçekleştirilen gözlemler sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

c Şenlik Yönetimi

Bazı gökbilim meraklıları beraberlerinde getirdikleri
teleskoplar ve fotoğraf makinaları ile astrofotoğrafi
Çok iyi hava koşullarında gerçekleşen etkinlik- çalışmaları ve gözlemler yaptılar.
ler süresince katılımcılar astronomi alanındaki son
gelişmeleri, ilginç gökbilim konularını seminerler yoc Şenlik Yönetimi
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TÜBİTAK Gözlem Şenliği’nin Ardından
Gözlem şenliğine katılan tüm katılımcılarımıza, gerek hazırlık gerekse Şenlik sürecinde yardımcı olan
herkese ve destekleyen tüm kurumlara teşekkür
ediyoruz. 2012’de 15. yılını kutlayacağımız gözlem
şenliğinde bambaşka bir içerik ile yıldızlı bir
gökyüzünün altında buluşmayı hedefliyoruz...
Daha fazla bilgiyi şenlik sayfasında bulabilirsiniz.

Şenlik toplu fotoğrafı c Şenlik Yönetimi (üst); 8 Temmuz 2011 - Kutup İzi c M. Raşid Tuğral (alt).
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Günün Gökbilim Görüntüleri
Derleyen: İnci Saim – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Şafak Vakti Ay ve Venüs. c Tunç Tezel (Geceleyin Dünya TWAN)

Açıklama: APOD: 02 Temmuz 2011 – Göz kamaştırıcı Venüs ile ince Hilâl, 30 Haziran tarihinde
gün doğumundan hemen önce doğu ufku üzerinde
birlikte bulunuyorlardı. Sabah karanlığında İzmir /
Türkiye yakınlarındaki baraj gölüne yukarıdan bakan bu renkli gökyüzü manzarası, gökyüzündeki bu
güzel birlikteliği yakalamış. Bazıları için bu yakın
kavuşum gündüz vakti meydana gelen bir örtülme
olarak da görülebildi. Venüs, Dünya için “Sabah
Yıldızı” olarak sürdürdüğü gösterisinin sonlarına
yaklaşırken, Yeniay evresine yaklaşık 24 saat kalmış
eski Hilâl de şimdilik şafağa veda ediyor. Aslına
bakarsanız, önümüzdeki iki gece gün batımından
hemen sonra ince ayçayı görebilirsiniz. Bunun için
batı ufkunda parlak Merkür gezegenine yakın bir konumda yer alan ve güneş ışığıyla aydınlanmış ince
bir dilim aramanız yeterli olacaktır.

Arp 78 : Koç Takımyıldızı’ndaki Tuhaf Gökada. c Stephen Leshin

Açıklama: APOD: 07 Temmuz 2011 – Tuhaf sarmal gökada Arp 78, Koç takımyıldızının sınırları
içerisinde, gökadamızın yıldız ve bulutsularından
100 milyon ışıkyılı ötede bulunmaktadır. Aynı zamanda NGC 772 diye adlandırılan bu evren adası
100 bin ışıkyılının üzerinde bir genişliğe sahiptir.
Sarmal gökadanın yoldaşlarından en parlak olanı,
sağ üstteki NGC 770’tir. Bu yoldaş, bulanık, elips
biçimindeki görünüşü, ön planda görülen sivri uçlu
ve sarımsı renkteki Samanyolu yıldızı ile güzel bir
tezat oluşturmuş. Toz şeritleri ve bir hat boyunca
uzanan genç mavi yıldızların bir araya geldiği Arp
78’in büyük sarmal kolu, büyük olasılıkla kütleçekim
etkileşimleriyle ilişkilidir.
Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org

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

Uzay Mekiği Atlantis’in Fırtatılışı. c NASA – Bill Ingalls

Açıklama: ESA–Uzay Haberleri: 08 Temmuz 2011
– Uzay Mekiği Atlantis 8 temmuz 2011’de, Kenedi
Uzay Merkezi’nden uzay programının otuz yıllık insan uzay uçuş devrini sonlandırmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru havalandı. Atlantis’in
kalkışı 17:29’da gerçekleşti (15:29 GMT).

Vesta Manzarası. c NASA/JPL - JPL-Caltech, UCLA, MPS,
DLR, IDA

Açıklama: APOD: 19 Temmuz 2011 – Acaba
küçük gezegen Vesta’nın yüzeyi neye benziyor?
Güneş Sisteminin en parlak küçük gezegeni olan ve
Çeviri: İnci Saim kütlesi tüm ana küçük gezegen kuşağının kütlesinin yüzde 10’u kadar tutan bu nesne, daha önce hiç
bu kadar yakından görülmemişti. Geçtiğimiz birkaç
hafta içerisinde, uzayaracı Dawn Vesta’ya bu kadar yaklaşan ilk uzayaracı oldu. Birkaç gün önce
de, Dawn yörüngeye oturduktan hemen sonra yukarıdaki fotoğrafı çekti. İlk görüntüler, Vesta’nın çok
sayıda krater, tümsek, kanal ve uçurumla kaplı,
yaşlı ve yıpranmış bir dünya olduğunu göstermekte.
Vesta üzerinde yapılacak incelemeler Güneş Sistemimizin oluşum dönemlerine ait ipuçları verebilir.
Dawn uzayaracının, bir yıl kadar sürecek incelemelerden sonra yörüngeden ayrılması ve 2015 yılında,
daha büyük küçük gezegen kuşağı nesnesi Ceres’e
ulaşması planlanmıştır.
Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org
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Güncel Gök Haberleri
Derleyen: ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Hubble’dan Yeni Neptün Görüntüleri

önce Vesta’yı inceleyecek. Gözlemler, gökbilimcilere Güneş Sistemi’mizin erken dönemlerine ilişkin
Hubble Uzay Teleskopu, Neptün’ün yörüngesi- benzeri görülmemiş bilgiler verecek. Veriler ayrıca
nin keşfedildiği 1846’dan beri ilk kez tamam- gelecekteki insanlı uzay görevleri için yardımcı olalamasını kutlamak için Geniş Alan Kamerasını cak.
kullanarak gezegenin bir dizi görüntüsünü aldı.
Kaynak: NASA
Görüntüler, Neptün’ün kendi ekseni etrafında dönerken gösterdiği farklı yüzlerini gösteriyor. Bu
görüntüler 25-26 Haziran tarihlerinde alındı.
Çeviri: Seda Oturak

Hubble’ın güçlü kameralarına rağmen gezegen
hâlâküçük görünüyor ancak bazı ayrıntıları görmek
olası. Mavi rengi onun hâlâen dikkat çekici
özelliğiyken atmosferinin çalkantılı durumu da oldukça dikkat çekici. Neptün’ün kalın atmosferi büyük
oranda hidrojen ve helyumdan oluşuyor ve hızı saatte 2.000 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Güneş
Sistemi’nin en kuvvetli fırtınalarına ev sahipliği
yaptığı düşünülüyor.
Kaynak: Universe Today

Dawn uzay aracı, iyon motorlarıyla ilerliyor. c NASA, JPL

Hubble 1 Milyonuncu Gözlemini Yaptı
Çeviri: Seda Oturak

Hubble Uzay Teleskopu, uzay serüveni boyunca bir
dönüm noktasını daha geçti. 4 Temmuz pazartesi
günü, 1000 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegenin
(HAT-P-7b) atmosferinde su ararken 1 milyonuncu
gözlemini de gerçekleştirmiş oldu.
NASA’daki yöneticiler, 21 yıldır Hubble’ın uzay biliminde en önemli gözlemevi olduğunu ve olağanüstü güzellikteki fotoğraflama tekniği ve geniş
tayf aralığındaki gökbilim keşifleriyle kendilerini ve
gökbilim dünyasını şaşırttığını söylüyorlar.
Kaynak: NASA
Hubble Uzay Teleskopu’nun 25-26 Haziran’da birkaç saat
aralıklarla aldığı dört görüntü. c NASA,ESA ve Hubble uzay Teleskopu (STScl/AURA)

Dawn Uzay Aracı Vesta’nın Yörüngesine Girdi
Çeviri: Seda Oturak

Dawn (Şafak) uzayaracı 16 Temmuz Cumartesi
günü, asteroit Vesta’nın yörüngesine girdi. Böylelikle Mars ve Jüpiter arasında bulunan ana asteroid kuşağındaki bir gökcisminin yörüngesine giren
ilk uzayaracı oldu.
Gezegen ‘sıcak Jüpiter’ sınıfından ve bu gözlemle suyun varlığı

Dawn, ikinci varış noktası olan asteroit Ceres’den araştırılıyor. c NASA/ESA/G.Bacon, STcI
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Güncel Gök Haberleri
Gökadamız Samanyolu’nda Garip Bir Halka
Çeviri: Seda Oturak

Herschel Uzay Gözlemevi’nin yeni gözlemleri Gökadamızın merkezinde garip ve burkulmuş yoğun
bir gaz halkası olduğunu ortaya çıkardı. Halkanın
yalnızca çok az bir bölümü (600 ışık-yılından
daha uzun çapa sahip) önceden biliniyordu. Herschel’in elde ettiği görüntülerle halkanın tümü ilk kez
görüntülendi.
NASA gökbilimcileri daha önce birçok kez Samanyolu merkezine kızılötesinde baktıklarını ama
böyle bir yapıyı görmediklerini söylüyor. Herschel’in yarı-milimetre dalgaboyunda alınan yüksek
çözünürlüklü görüntülerine baktıklarında halkayı rahatlıkla görebildiklerini belirtiyorlar.

görüldü ve Hubble’ın 3 Temmuz ve 18 Temmuz’daki
gözlemleriyle bu keşif doğrulandı. P4, Nix ve Hydra
öylesine küçük ve sönük ki bilim insanları Plüton ve
onun bütün uydu sistemini görüntülemek için kısa ve
uzun pozlu görüntüleri birleştirdiler. Görüntülerdeki
alacalı arka plan, uzun pozlama sırasında kameradaki ‘gürültü’den kaynaklanıyor. Doğrusal çizgiler ise
görüntüleme sırasında oluşan kusurlar. Hubble’ın
gözlemleri, 2015’te Plüton sistemine gönderilmesi
planlanan Yeni Ufuklar (New Horizons) görevine de
yardım edecek.
Kaynak: Hubble

Kaynak: NASA

Hubble Uzay Teleskopu’nun 28 Haziran ve 3 Temmuz’da aldığı
görüntüler. c NASA, ESA, and M. Showalter (SETI Enstitüsü)

30 yıllık devrin hikayesi
Samanyolu’nun merkezindeki halka. c ESA / NASA / JPLCaltech

Plüton’un Yeni Uydusu
Çeviri: Seda Oturak

Hubble Uzay Teleskopu’nun 1 hafta arayla aldığı
aşağıdaki iki görüntüsünde buzlu küçük gezegen
Plüton’un çevresinde dolanan dört uydu görülüyor.
Her iki görüntüde de Haziran’da Hubble’ın bulduğu
ve P4 diye geçici adlandırılan yeni uydu, yeşil
renkli çember içerisinde gösteriliyor. P4 Plüton’un
çevresinde dolanan, yaklaşık 13-34 kilometre çapı
ile en küçük uydu. Karşılaştırmak gerekirse, Plüton’un en büyük uydusu Charon 1,200 kilometre çaplı. Diğer uyduları, Nix ve Hydra ise 32113 kilometre genişliğinde. Bu yeni uydu, yine
Hubble’ın 2005’te keşfettiği Nix ve Hydra arasında
bir yörüngede dolanıyor. P4, Plüton çevresindeki bir
tam yörüngesini yaklaşık 31 günde tamamlıyor.

Derleyen: Türk Astronomi Derneği

STS-134 ile 30 yıllık Uzay Mekiği devri de kapanmış
oldu. Ancak geride ne bırakıldığı çok daha uzun
konuşulacaktır. Konuşmanın yetmediği durumda
“görerek” hatırlamanın işleri kolaylaştıracağı kesin. İşte Nature dergisinin hazırladığı bu filmde
tüm Uzay Mekiği çalışmaları acılarıyla birlikte
(Challenger-1986 ve Columbia-2003) bizlere sunuluyor. İnsanlığın bu önemli çalışmalarından birinde,
emeği geçen herkesi kutluyor ve kaybettiklerimizi
saygıyla anıyoruz.
Kaynak: YouTube

Yeni uydu ilk, 28 Haziran 2011’de alınan fotoğrafta
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Güncel Gök Haberleri
Atlantis’in Uzaydaki Son Görüntüsü
Çeviri: Seda Oturak

21 Temmuz sabahı uzay mekiği Atlantis, uzay mekiği programına son noktayı koyarak Kennedy Uzay
Merkezi’ne iniş yaptı. Tekrar atmosfere girişinden
sadece 21 dakika sonra gök fotoğrafçısı Thierry Legault, tam da Güneş’in önünden geçtiği sırada belki
de Atlantis’in uzaydaki son fotoğrafını elde etti. Atlantis, Avrupa’nın üstünden geçerken gündüzdü ve
Atlantis’i yakalayabilmenin tek yolu Güneş üstündeki

gölgesi olacaktı. Şöyle anlatıyor:
Geçişin doğrultusunu yakalayabilmek için Paris’deki
evimden çıkıp geçiş hattına ulaşmak için Almanya’daki Emden şehrine gittim. Gökyüzü bulutluydu; ancak geçişi bulutların arasındaki bir
boşluktan görüntüledim. Geçiş yaklaşık 0.9 saniye
sürdü ve yeryüzünden 566 kilometre yukarıdaki Atlantis 4 fotoğrafta da görülüyor.
Kaynak: SpaceWeather

Atlantis’in Uzaydaki Son Görüntüsü c Thierry Legault
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Bu Ayki Gökyüzü
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu
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Ağustos
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Ağustos
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Ağustos
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Bu Ayki Gökyüzü
Gezegenler: Merkür: Ay sonuna doğru Güneş’e
olan uzanımı iyice azalacak ve Güneş’in batısına
geçmeye başlayacak. Bu da ay sonundan başlayarak Merkür’ü gün doğmadan önce görebileceğimiz
anlamına geliyor.
Venüs: Güneş’e çok yakın konumda olduğu için
gözlenemeyecek.

Gök olayları Perse Göktaşı Yağmuru: Swift-Tuttle
kuyrukluyıldızının yörünge artıklarından oluşan göktaşı yağmurunun zirve noktası, ayın 13’ünde. Perse
Göktaşı Yağmurunda saatte en çok 100 meteor gözlenmesi bekleniyor. Fakat Ay’ın gözlemciler için kötü bir süprizi var; Ay, 13’ünde Dolunay.

Mars: Mars’ın gözlem süresi giderek artıyor ve
gün geçtikçe daha erken doğmaya başlıyor. Ayın
başından başlayarak gece yarısından 3 saat sonra
doğacak gezegen, ayın sonuna doğru bu süreyi bir
saat daha kısaltacak.
Jüpiter: Gözlem süresi ve parlaklığı giderek artan
Jüpiter, ayın başından başlayarak gece yarısından
daha erken doğacak ve gün doğumuna kadar gözlenebilecek.
Satürn: Satürn’ün gözlem süresi giderek kısalıyor.
Gün batımından sonra batı ufkunda görebileceğiniz
Satürn geceyarısından önce batacak. Onu 4 ve 31
Ağustos akşamları Ay’la yakın görünümde gözleyebilirsiniz.

Perseid Saçılma Noktası. c NASA

VLT üzerinden geçen bir perse göktaşı. c ESO/S. Guisard
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Astronomi Tarihinde Bu Ay
Zeynep Tonga – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

01 Ağustos 1971 - Apollo 15 Ay’da ilk anlarına ait 10 Ağustos 1990 - Magellan Venüs’ün yüzeyini habilgiler barındıran kayalar keşfetti.
ritalandırmaya başladı.
Apollo 15’in görevinin ikinci gününde astronotlar Ay’ın oluşumunun ilk günlerine ait olabileceği düşünülen bazı kaya parçaları keşfetti. Ay
modülü pilotlarının, Ay’ın Apennine Dağı’ndaki
Spur Krateri’ndeki kazısı sırasında bulunan bu taş
yapılar özgün Ay kabuğuna ait anortozit topakları içermekteler ve Ay’da şimdiye kadar bulunan
tüm taş yapılardan daha yaşlılar. Bu buluş hem
Ay’ın oluşumuyla ilgili bilgi vermesi hem de Güneş
Sistemi’nin yeni çağıyla ilgili farklı anlayışların kazanılmasını sağlamasıyla oldukça önemli.

Magellan uzayaracı 15 aylık yolculuğunun ardından
Venüs’e ulaştı. 4 yıl yörüngede kalan araç gezegenin %99’luk ayrıntılı bir yüzey haritasını çıkardı.
Ayrıca Dünya’nın ikizi kabul edilen komşu gezegen
Venüs’ün nasıl olup da böylesine yaşanılamaz bir
ortama dönüştüğü de araştırma konusuydu. Daha
önce gezegene gönderilen araçlardan alınan bilgilere gore gezegenin neredeyse tüm atmosferi
karbondioksitten oluşmaktadır. Gezegenin yüzeyini
boydan boya örten sarı bulutlar ise sulfurik asit
içermekte ve gezegen yüzeyi kurşunun bile erimiş
halde bulunması için yeterince sıcak.

06 Ağustos 1961 - Rus kozmonot uzayda tam bir
11 Ağustos 1999 - Yüzyılın son Tam Güneş Tutulgün geçirdi.
ması.
SSCB uzaya giden ilk insan olan Yuri Gagarin’in
Dünya’ya dönüşünden sadece 4 ay sonra ikinci koz- Avrupa ve Asya’da 350 milyona yakın insan yüzyılın
monotunu da uzaya yolladı. Tek kişilik Vostok II uza- son Tam Güneş Tutulması’nı hayranlıkla izledi. Biyaracıyla yörüngede tam 25 saat geçiren kozmonot lindiği gibi bu tutulmanın en iyi gözlendiği yerlerGherman Titov yörüngede 17 tur dolaştıktan sonra den birisi de Türkiye idi. O tarihte, Ulusal Astronomi Kongresi de Elazığ’da yapılarak bir çok biliDünya’ya tekrar iniş yaptı.
minsanının bir araya gelmesi de sağlanmıştı. 21.
yüzyılın ilk Tam Güneş Tutulması ise 21 Haziran
2001’de, 1999’kine oranla daha küçük bir alanda
gerçekleşti.
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Astronomi Tarihinde Bu Ay
25 Ağustos 1989 - Voyager Uzayaracı Neptün’e 29 Ağustos 1965 - Gemini V Dünya’ya geri döndü.
ulaştı.
İki Amerikalı astronot şimdiye kadar herhangi bir
İnsansız uzayaracı Voyager 2, Neptün’e ulaşarak uzay görevinden daha yüksek bir rekor olan 8
gezegenin ve uydularının ilk yakın fotoğraflarını günlük uzay dayanıklılık rekorunu kırdıktan sonra
yolladı. Voyager 1’in ikizi, Voyager 2’nin hedefi Atlantik Okyanusu’na güvenli bir şekilde iniş yaptılar.
başta Jüpiter ve Satürn’le sınırlı tutulmuş olsa da Toplam 10 görev hedefiyle tasarlanan Gemini
bilim insanları daha sonra karar değiştirerek ve Projeleri, genelde Ay’a insanlı uçuşu hedeflearaçları yeniden yönlendirerek bu sınırı Neptün’e yen Apollo Projeleri öncesinde astronotları eğitme
kadar genişletmişlerdir. Şu an ise uzaydaki en amaçlanmıştır. Neil Amstrong’un da içinde buuzak insan yapımı nesne durumundalar. Yükleri lunduğu 3 kişilik ilk Ay inişindeki astronotlar da bu
arasında ise çeşitli dillerin karşılama sözcükleri- Gemini projelerin de yer almışlardır.
nin bulunduğu, Dünya’daki canlı yaşamın varlığına
ait seslerin ve görüntülerin kaydedildiği bir disk
taşımaktalar. O zamanlar için 5 yıllık bir çalışma
süresinin belirlenmiş olduğu Voyager’ler ile halen
iletişim kurulabilmekte olup 2020’ye kadar da bu
iletişimin süreceği öngörülüyor.
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Sizden Gelenler
Derleyen: Türk Astronomi Derneği

Amatör Astronomun Büyük Başarısı
Ersin Göğüş – Türk Astronomi Derneği

Çanakkale Küçükkuyu’da gündüzleri televizyon tamirciliği yapan Ahmet Kahraman’ın geceleri önemli
bir görevi var: 15 cm çaplı amatör teleskobu ile
gökküre incilerini gözlemlemek. Ahmet Kahraman,
gökcisimlerini sadece izlemiyor, teleskobuna bağlı
görüntüleyici ile resimlerini de kaydediyor. Bazı
gökcisimlerini de uzun süredir bulutsuz gecelerde
takip ediyor. Son dönemde takip ettilerinden biri
Girdap Gökadası (M51). Yakın zamanda kaydettiği
M51 görüntülerini incelerken Ahmet Kahraman bir
sürpriz ile karşılaştı. 3 Haziran 2001’de yaptığı

gözlemde M51’in sarmal kollarından birinde önceden alınmış verilerde bulunmayan parlak bir ışıma
fark etti. Kendi verileri içinde bir süpernova patlaması belirlemiş oldu. Literatüre SN2001 DH adıyla
giren bu süpernovanın ışıması hâlâAhmet Kahmaran gibi başka amatörler ve diğer profesyonel astronomlarca takip ediliyor.
Ekipman: Meade 150 mm, f1200 Newton türü teleskop, Meade DSI PRO2 görüntüleyici. İletişim:
Adres: Kazım Karabekir Cd. No:7 Küçükkuyu,
Çanakkale; Tel: (286)752-5284; Email: ahmetkahraman81@gmail.com

M51’in çeşitli tarihlerde alınmış görüntüleri. Çevredeki siyah noktalar görüntüleyicinin gürültüsünden kaynaklanıyor. c Ahmet
Kahraman
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Sizden Gelenler
Güneş Lekeleri Artarken...
Nuri Emrahoğlu – Türk Astronomi Derneği

Güneş çıplak gözle gözlemek için çok tehlikelidir. Ancak en büyük, en kalın ve ücretsiz
bir filtre ile (yani atmosferin kendisiyle) izleme
şansı doğduğunda da Güneş gerçekten insanı
şaşırtabiliyor.
Genelde uydulardan çekilmiş fotoğraflarda Güneş
lekelerine hemen her zaman raslayabilsek de sanki başka bir yerdeymiş gibi gezegenimiz ya da
kendi yaşamımızla pek ilişkilendirmeyiz. Ancak
güneş batarken, doğru ekipman ve yöntemle,
gözlendiğinde haberlerde duyduğumuz herşeyi sanki gazete okur gibi karşımızda görmemiz hiç de zor
değildir.

İşte 28 Temmuz akşamı ben de aynen bunları
yaşadım. İyi izlenceler.
Ekipman: Canon 7D 400 mm. İletişim: Yrd.Doç.Dr.
Nuri Emrahoğlu, Çukurova Üni. Eğitim Fak., FenTeknoloji Öğretmenliği Bölümü, Adana Email: emrahoglu@gmail.com
Dikkat: Güneş gözlemleri, kesinlikle Güneş’in
zararlı ışınlarını geçirmeyen bir Güneş filtresi
kullanarak gözlenmelidir. Doğarken ya da batarken bile olsa Güneş’e uzun süre bakmak
göz sağlığı için tehlikelidir. Güneş’e uzun süre
bakmak, acı hissi uyandırmaksızın kalıcı göz
hasarı, hatta körlüğe yol açar.

28 Temmuz saat 19:35’te filtre kullanmadan Güneş’in batışı. Lekeler Güneş’in üstünden başlayıp ufuk çizgisine kadar yayılıyor.
c Nuri Emrahoğlu
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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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