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• Ötegezegenler
• Karanlık Madde



Türk Astronomi Derneği
Elektronik Bülteni
Eylül 2011 - Sayı: 36

Yayın Kurulu
M.Ali Alpar
Zeki Aslan
Defne Üçer
Sinan Kaan Yerli (Editör)

2011 Yayın Ekibi
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Nerde? Hani?...
Daha önce de sözünü etmiştik. Algılarımız ancak görebildiklerimiz ve
ölçebildiklerimizle sınırlı. Bunun ötesine geçebilmek için ise “düşünmek,
analizlemek, yorumlamak ve karşılaştırmak” zorunda kalmaktayız. Bu da
bilimin en temel yapı taşı.

Bu ay iki ‘görünmezi’ konu yaptık. İlki, yıldızlarının yakınında saklanan
gezegenler; ötegezegenler. Gözlemsel astronominin sınırlı teknolojisi za-
manında yalnızca kuramsal düzeyde varlıklarından söz ettiğimiz bu göknes-
neleri artık çok çalışılan ve çok ilgi gören bir çalışma alanı. Bunun yanında
asıl hedef yine aynı: Dünya gibi gezegen bulursak, ‘insan gibi bir uzaylı da
bulabilir miyiz?’ (uzaylı kelimesini özellikle kullandığım umarım gözünüzden
kaçmamıştır). Diğeri ise karanlık madde. Yani yine kütlesi var ama ışınım
yaptığı dalgaboyunu kolayca yakalayıp algılayamıyoruz.

Her iki konu da evrenin hem geçmişini anlamada hem de içeriğini ta-
nımlamamızda çok önemliler. Vurgulamayı sürdürüyoruz: yalnızca yapa-
geldiklerimizden kurulu bir dünyanın değişmezleriyle yaşamak, düşlerimizi
biçimlendirmek kısır ve sığ kalabilmektedir. Olabildiğince soru soralım, sor-
gulayalım ve her bilinenin arkasından yeni bilinmezlerle yılmadan düşlerimi-
zin peşinden gidelim. Eninde sonunda, çorbadaki tuz kıvamına geldiğinde
evreka! diyenlerimizle birlikte insanlığı yıldızdan yıldıza taşıyabilelim.

Bu farkındalık her ne kadar uzun solukluysa da haberler bölümünde
verdiğimiz Gökyüzü Farkındalığı Projesi de o kadar elle tutulur ve hemen
yanı başımızda. Projenin Türkiye çapına yayılması dileğiyle emeği geçecek
herkese şimdiden başarılar diliyoruz.

Uluslararası gökfotoğrafçımız Tunç Tezel’in yeni bir fotoğrafı ise duyu-
rulmaya değer. Her zaman olduğu gibi, Tunç yine sıradışı çerçeveleme
çalışmasına bu kez tüm Samanyolu’nu alet etmiş. Eline sağlık.

Bu sayıda iki yeni ekleme daha yaptık: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi haber-
leri de artık bültende yer alacak. İkinci eklentimiz ise ‘Sizden Gelenler”den
sonra “Bizden Duyurular”. İlk duyurumuz ise bir YARIŞMA(!) haberi.
Hem de ikinci kez düzenlenen bir yarışma: Teleskop Yapma Yarışması.
Destekçimiz Nanomanyetik Bilimsel Cihazlar şirketine teşekkür ediyor
tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz.

Yaz üçgeninin tepe noktasına çıktığı bu aylarda, doğu ufkunda belirmeye
başlayan Kanatlıat takımyıldızı ve peşi sıra gelen Andromeda gökadası ise
hâlâ güzel gözlem hedefleri olmayı sürdürüyor.

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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Ötegezegenler
Mehmet Kemal Ardoğa – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Son zamanlarda astronomi biliminde ötegezegen
bulmak çok öne çıktı. Aslında yalnızca büyük bir
kaya ya da gaz kütlesinden ibaret olan bu nesneleri
bulmak astronomi için neden bu kadar önemli?

Ötegezegen, Güneş’ten başka yıldızların çevresin-
de dolanan gezegenlere verilen genel addır. Bu ci-
simlere “Güneş dışı gezegenler” dendiği de olur.
Fakat herhangi bir yıldızın çevresinde dolanmayan
uzayda başıboş gezinen ’Özgür Gezegenler’in bu
konuyla bir ilgisi yoktur. 11 Ağustos 2011 tarihine
kadar çeşitli yollarla bulunmuş ötegezegen sayısı
573’tür ve teknolojinin gelişmesiyle beraber sürekli
bu sayı artmaktadır (Exoplanet). İstatiksel olarak
düşünüldüğünde gerçek ötegezegen sayısının çok
daha fazla olması beklenmektedir (Universetoday).

Adlandırma

Ötegezegenlerin adlandırmaları ise çevresinde dön-
dükleri yıldızlara göre yapılır. Sonra da arkasına
bulunma sırasına göre bir harf konur. Aynı yıldızın
çevresinde başka bir gezegen daha bulunursa
hemen sonraki harf konur. Örnek vermek gere-
kirse ’Gliese 581c’ gezegeni ’Gliese 581’ yıldızının
çevresinde döndüğü belirlenen ikinci gezegendir.
Bulunan ilk gezegen ’Gliese 581b’dir (harflendirme
b’den başlar).

Dünya merkezli teleskoplarla alınan bu görüntüde bir yıldız
ve çevresinde dönen 3 gezegen doğrudan açıkça gözüküyor.
c©NASA/JPL-Caltech/Palomar Observatory.

Bulunma Yolları

Ötegezegenlerin doğrudan teleskoplarla gözlen-
mesi, yıldızın ışığı gezegenin ışığını boğduğu için

çok zordur: Gezegen kendiliğinden ışık yaymaz,
ancak yıldızından aldığı ışığı yansıtır. Bu ışık da
yıldızının yaydığı ışığın milyonda biri kadardır. Ama
buna rağmen bu yöntemle bulunan ötegezegenler
de vardır. Ayrıca dolaylı yollardan da varlıkları belir-
lenebilir. Olası yollar şöyledir (Wikipedia):

• Astrometri: Yıldız, çevresindeki gezegen yüzün-
den az da olsa yalpa yapar. Bunun nedeni aslında
gezegenin yıldızla oluşturdukları kütle merkezin-
deki 1 dönüşüdür.

• Doppler Etkisi: Ötegezegenin dolanması ne-
deniyle yıldızdan alınan tayf çizgileri kayma
gösterdiğinde bunun nedeninin bir gezegen oldu-
ğu düşünülür.

• Pulsar Zamanlamaları: Pulsarlar, uzaya düzenli
radyo dalgaları gönderen nötron yıldızlarıdır. Bu
dalgaların vuruları o kadar düzenlidir ki, dünya-
daki en duyarlı saatlerden daha duyarlıdırlar.
Bu vurular arasındaki zaman farkı değişiklik
gösterirse, nedeninin olası bir gezegen olduğu
düşünülür.

• Transit Geçiş Yöntemi: Gezegen, yıldızının
önünden geçerken gezegenin büyüklüğüne göre
yıldızın ışığında belli bir miktar azalma gözlenir.

• Kütleçekimsel Mikromercekleme: Yıldız, kütle-
sine göre arkasındaki yıldızın ışığını eğebilir,
bükebilir. Bu etkide oluşan anormallikler bir öte-
gezegene yorulur.

• Toz Diskleri: Çoğu yıldızda bulunan tozdan
çemberler yıldız ışığının bir kısmını örttüğü için
bulunabilir. Bu diskteki anormalliklerden bir ötege-
zegen sorumlu olabilir.

• Çift Yıldız Sistemleri: Çift yıldız sistemlerin-
deki bir yıldız diğer yıldızın önündeyken diğerinin
ışığını bir miktar düşürür. Bu düşüşte bir takım
anormalliklerin olması bir ötegezegene işaret ola-
bilir.

• Evreler: Gezegenlerin evreleri göz önünde bu-
lundurarak yapılan yıldız ışık ölçümlerinden bir
ötegezegen bulunabilir.

• Polarimetre: Ötegezegene giren yıldızın ışığı

1Her iki nesne de (yıldız - gezegen) ortak kütle merkezi çevresinde döner. Ama genelde bu nokta, yıldızın kütlesi gezegenden
çok daha fazla olduğu için yıldızın içinde kalır. O yüzden “Gezegenler, yıldızları çevresinde döner” cümlesi çok da yanlış değildir.
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Ötegezegenler

polarize olur ve bu da Dünya’dan polarimetre ile
belirlenebilir.

Sanatçının gözünden bir ötegezegen. c©Karen Teramura.

Önemi

Ötegezegenlerin bulunması konusunda ülkelerin
uzay araştırma merkezlerinin araştırmaları bulun-
maktadır. Ötegezegenler araştırıldığında şu konu-
larda ilerleme sağlanacağı düşünülüyor (ESO):

• Güneş Sistemi’nin araştırılması: 4,6 milyar
yıl yaşında olduğu düşünülen Güneş Sistemi’nin
oluşumunu tam olarak anlamak için başka ge-
zegen sistemleri ile karşılaştırmak şarttır. Yeni
oluşan gezegen sistemleri araştırılarak Güneş
Sistemi’nin geçmişi daha iyi anlaşılabilir. Ben-
zer biçimde daha eskiden oluşmuş gezegen sis-
temlerinden Güneş Sistemi’nin sonu hakkında da
ayrıntılı bilgiler sağlanabilir.

• Gezegen oluşumlarının anlaşılması: Geze-
gen oluşumları hakkındaki en son kuramlar
şunu söyler: Hemen hemen tüm gezegenlerin
oluşum süreçleri birbirine benzer. Yeni oluşmuş
yıldızın çevresindeki diskteki toz parçaları bir-
birine yapışmaya başlar, kütle çekim etkisiyle
gittikçe büyüyen bu parçalar birkaç milyon yıl-
dan sonra gezegenleri oluşturur. Ötegezegen-
leri araştırmak bu kuramın doğru olup olmadığını
gösterecektir.

• Dünya dışı yaşamın araştırılması: Tüm bi-
lim insanlarında merak uyandıran Dünya dışı
yaşam için ötegezegenlerin araştırılması şarttır.
Bilim dallarından astrobiyolojinin konusuna gi-
ren dünyadışı yaşam için bilim insanlarına gö-
re bir gezegende hayat olacaksa şu koşullar

sağlanmalıdır:
� Gezegenin kütlesi 1 Dünya kütlesinden kü-

çük, 10 Dünya kütlesinden büyük olma-
malıdır. Küçük olduğunda yaşam için ge-
rekli atmosferi tutamaz. Büyük olduğunda
ise gereğinden çok daha fazla hidrojene sa-
hip olur.

� Gezegen yıldızına göre yaşam bölgesinde
bulunmalıdır. Goldilocks Kuşağı da denilen
bu bölgede su sıvı halde bulunabilmelidir.
Gezegen, bu koşulu sağlamadığında su, gaz
ya da katı halde bulunur.

Özellikleri

Yörünge uzaklıkları, kütleleri, yoğunlukları ve yüzey
sıcaklıkları açısından değişkenlik gösteren ötegeze-
genlerin atmosferinde bulunduğu belirlenen madde-
ler, su buharı, sodyum buharı, metan, karbondiok-
sit, hidrojen ve helyumdur. Şu ana kadar bulunmuş
çoğu ötegezegenin 8 ana gruba ayrıldığı söylenebi-
lir (Space):

• Sıcak Jüpiterler: Yıldızlarına, Güneş - Merkür
arası uzaklıktan daha yakın ve Jüpiter gibi gaz-
dan oluştukları düşünülen dev ötegezegenler.
Yıldızlarına yakınlıkları nedeniyle çok sıcaktırlar.
Konumları ve büyüklükleri nedeniyle kolayca bu-
lunabilmektedir.

• Pulsar Gezegenleri: Bir pulsar çevresinde dö-
nen ötegezegenler. Atarcadan yayılan yüksek
enerjili ışınım nedeniyle yaşam barındırdığı düşü-
nülmeyen pulsar ötegezegenleri, pulsar içeren çift
yıldız sistemlerinde de görülebilir.

• Süper Dünyalar: Dünya’nın 10 katı kütleye sahip
ötegezegenler. Bu ötegezegenlerin, Dünya’dan
10 kat daha fazla levha etkinliğine sahip olduğu
düşünülmektedir. Bu tür etkinlikler de karmaşık
bileşiklere izin verip gezegeni sıcak tutan karbon-
dioksit gazının atmosfere verilmesini sağlıyor.

• Eksantrik ötegezegenler: Dışmerkezlik değeri2

0.25’ten yüksek ötegezegenler. Dışmerkezliği
yüksek yörüngeler, ötegezegenlerin yüksek sıcak
dalgalarına maruz kalmasına neden olur. Ayrıca
bu yörüngeler nedeniyle bu ötegezegenler, yine
aynı yıldız çevresinde dönen diğer ötegezegenleri
de etkilemektedir.

2Bu değer yörüngenin bir çemberden ne kadar farklı olduğunu gösterir. ‘0’ ile ‘1’ arasındaki değişkenlik gösterebilir. ‘0’ değerini
almış olması yörüngenin tamamen çember olduğunu gösterirken bu değerin gittikçe artması yörüngenin elips biçimini almasına
neden olur.
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Ötegezegenler

• Sıcak Neptünler: Kütlesi, Dünya kütlesinin 10 ila
20 katı olan ötegezegenler. Yıldızlarına, Merkür -
Güneş arası uzaklıktan daha yakın oldukları için
çok sıcaktırlar. Yüzeylerinde sıcak buzun3 olduğu
düşünülmektedir.

• Su Dünyaları: Tamamen su ile kaplı bu ötege-
zegenlerin iki türü var: a) Dünya’dan daha fazla
su içeren Dünya benzeri ötegezegenler. b) Yüzeyi
tamamen sudan, atmosferi de daha çok hidrojen
ve su buharından oluşmuş Sıcak Neptünler.

• Enkaz ötegezegenler: Yıldızına çok yakın bir
Sıcak Jüpiter ya da Sıcak Neptün’ün atmos-
ferini, yıldızı süpürdüğünde ortaya çıkan kayaç
çekirdekten oluşmuş ötegezegenler. Yıldızlarına
bu kadar yakın olmaları, yüzeylerinin tamamen lav
ile örtülmüş olduğuna bir kanıt.

• Dünya benzeri ötegezegenler: Dünya küt-
lesine yakın, kayalık ötegezegenler. Şu ana
kadar bulunmuş çoğu ötegezegen Sıcak Jü-
piterler sınıfında olup Güneş benzeri bir yıl-
dızın çevresindeki yörüngelerinde dolandıkları
belirlenmiştir. Ayrıca bazı ötegezegenlerin (örne-
ğin Gliese 581d (Nature)) yaşam bölgesinde bu-
lunduğu tespit edilmiştir.

Araştırmalar

Ötegezegenlerin bulunması konusunda birçok a-
raştırma yapılmaktadır. Uzay merkezli görevler göz
önünde bulundurulsa, NASA’nın şimdiki görevle-
rinden Hubble Uzay Teleskopu, Kepler, SWIFT,
WISE bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürmek-
tedir. NASA, gelecek yıllarda fırlatmayı planladığı
JWST görevi de bu konu üzerinde çalışmalarını
sürdürecek (NASA). ESA’nın (Avrupa Uzay Ajansı)
gelecek görevlerinden Gaia da bu konu üzerine
çalışacaktır (ESA). CSA (Kanada Uzay Ajansı),
MOST’u, CNES (Fransız Uzay Ajansı) ise COROT’u
fırlatarak araştırmalara katkıda bulunmuşlardır (Wi-
kipedia).

Sanatçının gözünden bir ötegezegen. c©PPARC.

Bazı Ötegezegenler4

11 Ağustos 2011 tarihine kadar kadar bulunmuş en
göze çarpan ötegezegenler ve özellikleri (Exopla-
net):

Ötegezegen Özelliği
HD 114762 b İlk (1989)

WD 0806-661B b Son (2011)
PSR 1257 12 b En hafif (4.3 Dünya kütlesi)

CD-35 2722 b En ağır (31 Jüpiter kütlesi)
Kepler 10 b Yıldızına en yakın

(0.0143 Jüpiter–Güneş)
CT Cha b Yıldızına en uzak

(17 Jüpiter–Güneş)
�

Kaynakça:

• Avrupa Güney Gözlemevi - Ötegezegenler Basın Duyurusu
(8.10.2010; 15.8.2011 indirildi)

• ESA
• NASA
• Nature Haberler - İngilizce (21.4.2009; 15.8.2011 indirildi)
• Ötegezegenler Ansiklopedisi - İngilizce Katalog (11.8.2011

son güncelleme)
• Universe Today - İngilizce Makale (10.12.2009; 15.8.2011 in-

dirildi)
• space.com - İngilizce Makale (14.2.2010; 15.8.2011 indirildi)
• Wikipedia: Ötegezegenler - İngilizce (15.8.2011 indirildi)
• Wikipedia:Dış Merkezlik - Türkçe (15.8.2011 indirildi)

3Sıcaklığa rağmen ötegezegenin kütle çekim kuvvetinden katı halde kalabilen su kütlesi.
4Yeni bulunmuş bazı ötegezegenler bazı kaynaklarda hâlâ gözükmediği için bu çizelge değişkenlik gösterebilir.
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Evrenin Karanlığı
İlker Doğan – Eindhoven Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Şehir ışıklarından uzak, açık bir gecede gökyü-
zünde gördüğümüz manzaranın ihtişamı karşısında
büyülenmemek elde değildir. Birer toz tanesini
andıran yıldızlarıyla, gezegenleriyle, gökadalarıyla
ve bulutsularıyla dopdoludur gökyüzü. Gerçekten
dopdoludur! Peki, gözlemlerimizle adeta bir cümbüş
içinde gördüğümüz gökyüzünün aslında bomboş bir
evrene bakan ufak bir pencereden başka bir şey
olmadığı hiç aklınıza gelir miydi? Pardon, düzelte-
lim: bizim bildiğimiz maddenin, aslında başka mad-
delerin ve enerjilerin hükmettiği dopdolu bir evre-
nin içinde önemsenmeyecek kadar az olduğunu
düşleyebilir miydiniz? İşin aslı şu ki, evrenimiz
sadece bildiğimiz anlamda, atomlardan ve onun
alt parçacıklarından meydana gelen göksel nes-
nelerden ibaret değil. Özellikle Büyük Patlama ku-
ramını, gökadaların iç dinamiklerini ve birbirleri
ile olan etkileşimlerini anlamaya yönelik parlak
keşifler, evrenin karanlığının içinde başka şeylerin
de var olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Bugün gelinen noktada; elektromanyetik kuvvet-
ler ile etkileşmeyen, kendisini yalnızca görünür
madde üzerindeki kütleçekim etkisi ile hissettiren ve
bildiğimiz anlamdaki maddeden yaklaşık sekiz kat
daha fazla olan bir çeşit karanlık maddenin varlığı
konusunda pek çok bilim insanı hemfikirdir.

Şekil 1: Evreni oluşturan madde ve enerji dağılımı.

Şekil 1’de “Evren neden oluşmaktadır?” sorusuna
verilmiş olan en güncel cevabı görebilirsiniz. Evreni-
miz, atomlar ve atomaltı parçacıklardan oluşan bar-
yonik maddeden (%3), kütleçekim etkisiyle kendi-
sini hissettiren karanlık madde (%24) ve kütleçekimi

kuvvetine ters bir itici güç yaratıp evrenin hızlanarak
genişlemesine neden olan karanlık enerjiden (%73)
oluşmaktadır. Böylesine büyük bir orandaki karanlık
enerjiden bahsetmek, takdir edersiniz ki bu yazının
sınırlarını zorlar.

Karanlık maddenin varlığından ilk söz eden İsviç-
reli astrofizikçi Fritz Zwicky (1933) olsa da asıl
devrimi Amerikalı astrofizikçi Vera Rubin’e (1970)
borçluyuz. Vera, gökadaların dönme eğrileri üze-
rinde uzmanlaşmıştır. Çalışmalarında, gökadalar-
daki yıldızların hızlarının, gökada merkezinden
uzaklıklarına bağlı değişimlerini gözlemiştir (Şekil
2). Vera, gökadaların toplam ışık yoğunluğunu he-
saba katarak bulduğu kütle dağılımı ile hassas
tayfölçerden bulduğu sonuçları karşılaştırmış ve
Şekil 2’deki grafiği çizmiştir. Beklenen sonuçlar (A)
gökada merkezinin yoğun kütlesinin dış bölgeler-
den daha yüksek dönme hızlarına sahip olduğunu
göstermiştir. Ancak tayfölçer sonuçları (B) bekle-
nen sonuçlardan tamamen farklı bir yapı sergi-
lemektedir. Görünen o ki gökadanın dış yörele-
rinde bile, merkezdeki dönme hızları korunmak-
tadır. Vera, Haziran 1980’de yayınladığı makale-
sinde, gökadanın her yerinde kütle dağılımının eşit
olduğunu ve az madde var gibi görünen dış bölge-
lerde görünmeyen karanlık maddenin yer aldığını
öne sürmüştür. Aslında bu grafik, beklenenden daha
hızlı dönen gökadaların dış bölgelerinin savrul-
masını engelleyen çekim gücünün, karanlık madde-
den ileri geldiğini söylemektedir. İlerleyen yıllarda bu
bulgular karanlık madde devriminin mihenk taşıdır.

Şekil 2: Gökadaların dönme eğrisini gösteren grafik.
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Peki, karanlık maddenin bileşiminde ne var? Ev-
rendeki karanlık maddenin büyük çoğunluğunun
‘Zayıf Etkileşimli Kütleli Parçacıklar’ (İng. Weakly
Interacting Massive Particles - WIMP) olduğuna
ve gökadaları bir arada tutan asıl çekim gücünün
WIMP’lerden geldiğine inanılıyor. WIMP’lerin biz-
leri ve görebildiğimiz tüm nesneleri oluşturan bar-
yonik maddeden tümüyle farklı bir yapıda olduğu
düşünülüyor. Bunun dışında ölmüş yıldızlar, yıldız
olamamış nesneler, küçük kütleli karadelikler gibi
ışık yaymayan göknesneleri de (İng. Massive Com-
pact Halo Object - MACHO) karanlık maddenin bir
bölümünü oluşturuyor.

Resim 1: Kütleçekimsel mercek etkisinin gözlendiği Abell 1689
gökada kümesi. c©NASA, N. Benitez (JHU), T. Broadhurst (Ra-
cah Institute of Physics/The Hebrew University), H. Ford (JHU),
M. Clampin (STScI),G. Hartig (STScI), G. Illingworth (UCO/Lick
Observatory), the ACS Science Team and ESA

Gökadaların dış bölgelerinin beklenilenden daha
hızlı dönmesine neden olan karanlık madde, sa-
hip olduğu muazzam kütlesiyle yakınından geçen
ışığın yolunu da değiştirir. Einstein’ın genel göre-
lilik kuramında gösterdiği, uzay-zaman dokusunun
bükülmesine ve yakınından geçen ışığın yönü-
nü değiştirmesine neden olan bu olaya ‘kütleçekim-
sel mercek etkisi’ denir. Resim 1’de Hubble Uzay
Teleskopu ile çekilmiş Abell 1689 gökada kümesi-
nin fotoğrafı, karanlık maddenin kendini ele verdiği
bir görüntüdür. Dikkatle bakıldığında, bazı gökada
görüntülerinin sanki bir mercekten kırılırmışçasına
yay gibi büküldüğü görülür ki bu, o bölgede elektro-

manyetik algılayıcılar ile belirlenmesi olanaksız ka-
ranlık maddenin varlığının kanıtıdır. Bütün gökada
kümelerinde olduğu gibi Abell 1689 kümesi de ka-
ranlık maddenin oluşturduğu kütleçekim kuvvetiyle
dağılmadan bir arada kalabilmektedir.

Hubble Uzay Teleskopu ile yapılmış akıllıca ve zah-
metli bir çalışma, 446.000 gökadanın 1.000 sa-
atten fazla gözlendiği üç boyutlu karanlık madde
haritasını sunmuştur bizlere. Resim 2’de görünen
renkli bölgeler aslında kütleçekimsel mercek et-
kisi nedeniyle gökadaların ışıma enerjisindeki azal-
mayı (kırmızıya kayma olayını) göstermektedir. Bu
kırmızıya kaymanın miktarı, ışığı yolundan saptıran
karanlık maddenin kütlesi ile doğru orantılıdır. Re-
simde görülen farklı renkler, karanlık maddenin
bize göre olan farklı uzaklıklarını belirtmektedir.
Bu yöntem ile karanlık maddenin, dolaylı da olsa,
ayrıntılı bir görüntüsüne ulaşılabilmiştir.

Resim 2: Hubble Uzay Teleskopu ile gözlenip modellenen üç
boyutlu karanlık madde dağılımı. c©NASA, ESA, P. Simon
(Bonn Üni.) ve T. Schrabback (Leiden Gözlemevi)

Yapılan gözlemler ve elde edilen bulgular bunlarla
sınırlı kalmıyor. Özellikle yörüngedeki Chandra X-
ışını Teleskopu ve Fermi Gama Işını Teleskopu
gibi birçok teleskop, karanlık maddenin ardındaki
gizemi aralamayı sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda
bu araştırmalara yeni teleskoplar da eklenecek gibi
görünüyor. Şili’de 2014’te bitirilmesi planlanan ve
karanlık maddenin kütleçekimsel mercek etkisini in-
celeyecek LSST ve genel görelik kuramını daha
ayrıntılı denetleyecek Einstein Teleskopu bunlardan
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bazıları. Geçtiğimiz yıl uluslararası bir proje kap-
samında üretilen Buz Küpü Nötrino Gözlemevi (İng.
IceCube Neutrino Observatory) karanlık maddeyle
ilgili bildiklerimize yenilerini ekleyecek. Bu arada
unutmadan söyleyelim, 271 milyon dolarlık bu ser-
vet, Antartika’nın 1.400 metre altına gömüldü ve
1 kilometreküplük hacmiyle şu ana kadarki en
büyük nötrino gözlemevi olma özelliğini taşıyor. Bu
çalışmalar ışığında, evrenimiz için adeta yapısal
bir iskelet rolü üstlenen karanlık madde ile il-

gili gelişmeler, önümüze yeni pencereler açmayı
sürdürecek.�

Kaynakça:

• Rubin, V., Ford, W. K. Jr , Rotation of the Andromeda Nebula
from a Spectroscopic Survey of Emission Regions. Astrophy-
sical Journal 159: 379, 1970.

• Taylor, A. N., Dye, S., Broadhurst, T. J., Benitez, N. ve van
Kampen, E., Gravitational Lens Magnification and the Mass
of Abell 1689. The Astrophysical Journal 501 (2): 539, Tem-
muz 1998.

• Hubble Uzay Teleskopu
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Günün Gökbilim Görüntüleri
Derleyen: İnci Saim – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

İki Yarımkürenin Hikâyesi c©Tunç Tezel ve Stéphane Guisard
(Geceleyin Dünya - TWAN)

Açıklama: APOD: 30 Temmuz 2011 – Dünya
gezegenindeki en karanlık gece göğünü bulma
arayışları bu ilgi çekici görüntüye giden yolu
açmış. Ortaya çıkan gösterimde, elde edilen birleşik
görüntü Kuzey Yarımküredeki Kanarya Adaları’nda
yer alan La Palma (üstte) ile Güney Yarımküredeki
yüksek Atacama Çölü’nden çekilmiş ”tüm gökyüzü”
fotoğraflarındaki ufuk çizgilerini, Samanyolu Göka-
dası’nın iki küresi arasına sıkışmış halde gösteri-
yor. Fotoğrafçıların yaptıkları mekân seçimleri, La
Palma’daki Roque de los Muchachos Gözlemevi ile
Şili’deki Paranal Gözlemevi’nde yerel olarak keyfi
sürülen karanlık gökyüzlerinden bizim de yararlan-
mamıza olanak sunmuş. Ancak bu seçim, aynı za-
manda Samanyolu’nun Kuzey ve Güney gökada
kutuplarının, yerel başucu noktalarına yakın bir
yöne denk gelmesini sağlamış. Böylece, Saman-
yolu düzleminin soluk ve dağınık ışıltısının dağlarla
süslü ufukla bir arada gösterilmesi zorunlu olmuş.
Bunun bir sonucu olarak; Güneş Sisteminin tutulum
düzlemindeki tozun saçtığı Güneş ışığı ile oluşan ve
daha da soluk görünen S biçimindeki ışık kuşağı,
hem Kuzey hem de Güney Yarımküre göklerinde ek-
siksiz görülüp, bir uçtan diğerine takip edilebilir hale
gelmiş.

Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org

Bir Yaz Gecesi Rüyası c©Mike Rosinski

Açıklama: APOD: 05 Ağustos 2011 – Sayısal
fotoğraf makinenizi bir sehpaya bağlayıp, uzun pozlu
bir dizi görüntü çekerek siz de yıldız izlerini kayde-
debilirsiniz. Dünya kendi ekseni çevresinde döner-
ken yıldızların çizdiği eş merkezli kavisler, nor-
malde aşina olduğumuz pek çok durumda rüya gibi
manzaralar yaratırlar. Ancak uyuya kalırsanız, elde
edeceğiniz sonuç sizi şaşırtabilir. Fotoğrafçı Mike
Rosinski (ABD, Michigan - Hartland), bir yaz gecesi
araç gerecini hazırlayıp arka bahçesinde çekimlere
başladığında yaklaşık 45-55 dakika sürecek bir
yıldız izi elde etmeyi planlıyordu. Ancak uyuya kaldı
ve 3 saat sonra uyandığında, fotoğraf makinesi-
nin pilleri bitene kadar çekimi sürdürdüğünü gördü.
Elde ettiği görüntüleri düzenlediğinde, eş merkeze
sahip zarif yıldız izleri ile gece geç saatlerde
doğan Ay’ın pencerelerden yansıyan ışığı beklenti-
lerine uyuyordu. Ancak ılık bir yaz gecesinde uyuya
kaldığından, manzarası, periler olmasa da ateş
böceklerinin yarattığı sarı çizgilerle dolmuştu.

Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org
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Aşağıdaki Kahraman Göktaşı c©Ron Garan, UUİ Sefer 28 Tay-
fası, NASA

Açıklama: APOD: 17 Ağustos 2011 – Dünya sakin-
leri bu yılki Kahraman Göktaşı Yağmuru’nu Ay ışığı
ile aydınlanmış bir gökyüzüne bakarak izlediler. Ast-
ronot Ron Garan’ın çektiği bu görkemli manzara ise,
aşağıdan geçen bir Kahraman göktaşına yukarıdan
bakıyor. Garan’ın yerden yaklaşık 380 kilometrelik
yörüngesinde dolanan Uluslararası Uzay İstasyonu
(IIS) üzerindeki bakış açısından izlendiğinde, ge-
zegenimiz Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’ndan kalan
tozların arasından geçerken, havaküremize takılıp
ısınarak akkor haline gelmesiyle oluşan Kahra-
man göktaşları aşağıda iz bırakırken görülebili-
yorlar. Işıltılar saçan bu toz taneleri, havaküre-
nin yerden yaklaşık 100 kilometre yükseklikteki
yoğun bölümlerinde saniyede yaklaşık 60 kilo-
metre hızla ilerliyorlar. Olduğundan kısa görünen
bu göktaşı izi resimdeki örnekte Dünya’nın eğimli
kenarı ile yeşilimsi renkte ışıldayan bir hava taba-
kasının altında, fotoğrafın merkezine yakın bir ko-
numda görülebiliyor. Fotoğraf karesinin dışında ka-
lan Güneş, istasyonun sağ üstündeki güneş paneli
dizilerinin arkasında yer alıyor. Göktaşının üzerinde
ise ufka yakın bir konumdaki parlak yıldız Arktürüs
(α Boo) ile Çoban ve Kuzeytacı takımyıldızlarını da
içeren bir yıldız bölgesi görülebiliyor. Görüntü 13
Ağustos’ta, istasyon Çin’in üzerinde başkent Bey-
cin (ya da Pekin)’in yaklaşık 400 kilometre ku-
zeybatısında kalan bir alan üzerinden geçerken
kaydedilmiş.

Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org

Televizyon dizisi Uzay Yolu’nun (Star Trek) dört ünlü personeli
c©Associated Press

Açıklama: 17 Eylül 1976 Amerika’nın ilk uzay
mekiği Enterprise’ın, Palmdale California’daki tanı-
tımında. Soldan sağa Leonard Nimoy (Mr. Spock),
George Takei (Mr. Sulu), DeForest Kelly (Dr. Mc-
Coy), James Doohan (Montgomery ”Scotty” Scott)
dizideki uzay gemileriyle aynı ismi taşıyan uzay
mekiğinin yanında, 21 Temmuz 2011 de Atlantis’in
inişiyle son bulan bir devrin başlangıcına tanıklık
ediyorlar.

Çeviri: Erdem Aytekin
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Güncel Gök Haberleri
Derleyen: ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Dünya’nın İki Uydusu mu Vardı?
Çeviri: Seda Oturak

Bilim insanları, Ay’ın kayıp ikinci bir uyduyla çar-
pışması ile Ay’daki asimetriyi açıklayabileceklerini
öne sürdüler. Kuramlarına göre; Dünya ikinci bir
uyduya sahipti ve bu ikinci uydu ile Ay arasında
birkaç saat süren yavaş bir çarpışma gerçekleşti.
Bu iki uydunun ise Dünya’nın oluşum dönemi-
nin ilk evrelerinde Mars büyüklüğünde bir cis-
min Dünya’ya çarpmasıyla Dünya’dan koptuğu
düşünülüyor. Şimdiye kadar geçerli olan kurama
göre ise Ay, Dünya’dan herhangi bir cisimle koptu
ya da başka bir cisimle birleşti.

Ay’ın görünen yüzü alçak lav platolarından oluşur-
ken; gözden uzak bölümleri yüksek plato ve dağlarla
çevrili. Aradaki bu fark ise göründüğünden daha
fazla. Ay’ın görünmeyen yüzündeki kabuk, görünen
bölgelerdeki kabuktan 50 kilometre daha kalın. Aynı
zamanda görünen bölgelerde potasyum, nadir top-
rak elementleri ve fosfor daha fazla bulunuyor. Bilim
insanları da tek taraftaki büyük bir çarpışmayla Ay’ın
tamamının değil de bir kısmının eridiği ve bunun da
Ay’daki asimetriyi yarattığını düşünüyor.

Kaynak: Nature

Bilgisayar benzetimlerinden alınan dört poz. Ayrıca küçük uy-
dunun büyük bir bölümünün, Ay’ın bir yüzünde dağlık bir bölge
oluşturacak şekilde birleştiği görülüyor. c©M. Jutzi ve E. Asp-
haug, Nature.

Jüpiter’de Garip Bir Sıvı
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

5 Ağustos 2011’de Juno Uzayaracı (NASA) 5
yıllık yolculuğun ardından Jüpiter’e ulaştı ve a-
raştırmalarına başladı. Araştıracağı kuramlardan
birisi de Jüpiter’in olası sıvı metalik hidrojen
çekirdeği. Jüpiter, Güneş Sistemi gezegenlerinin
en büyüğü ve bünyesinde diğer tüm gezegenle-
rin toplamından daha fazla madde içeriyor. Bu
maddenin %90’nın hidrojen, %10’nun ise helyum
olduğu da belirtiliyor. Araştırmacılara göre, hidro-
jen gazı Jüpiter’in yüksek basıncı altında metalleşip
sıvıya dönüşmeye başlıyor ve Jüpiter’in çekirdeğini
oluşturuyor. (Dünya’da metalik hidrojen sıvısı an-
cak laboratuar koşullarında çok kısa süreli az mik-
tarda üretilebiliyor.) Bu metalik hidrojen sıvısının,
su gibi oldukça akışkan olduğu, iyi bir elektrik ve
ısıl iletken olduğu düşünülüyor. Ayrıca bir ayna gibi
ışığı yansıtabileceğinden çekirdeğinde herhangi bir
şey görmenin mümkün olamayacağını da belirtiyor-
lar. Metalik sıvı hidrojenden oluşmuş çekirdeğinde
Güneş Sistemi’ndeki en büyük manyetik alanlardan
birini oluşturması da beklenmedik bir olay değil.

Kaynak: NASA

Jüpiter’deki olası sıvı metalik hidrojen çekirdeği. c©NASA

Opportunity Yeni Evine Ulaştı
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

Mars’taki Opportunity uzayaracı (NASA), inceleme-
lerini sürdürüyor. Güneş enerjisi ile çalışan araç 9
Ağustos 2011 günü, 3 yıl süren yaklaşık 34 km’lik
yolculuğun sonunda 22 km çaplı Endeavour Kra-
teri’ne ulaştı. İkizi Spirit ile geçmişte beraber ince-
lediği Eagle, Endurance, Erebus, Victoria ve Santa
Maria Kraterleri’den sonra bu krateri de incelemeye
başlayacak. 2 yıl sürmesi planlanan araştırmaya
göre kraterin jeolojisi incelenip yeni türde kayaların
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görüntülenmesi bekleniyor. Ayrıca ‘Mars Resonna-
issance Orbiter’ uzayaracı da kraterde, Mars’taki
daha ılık ve daha nemli bir dönemde oluştuğu
düşünülen kil minerallerinin bulunduğunu gösterip
kraterin incelenmesi gerektiğini gösteriyor. şu anda
da araştırmacılar Opportunity’i kraterin içine nasıl
indireceklerini bulmaya çalışıyorlar.

Kaynak: Sky & Telescope

Opportunity uzayaracının çektiği Endeavor Krateri. c©NASA /
JPL-Caltech / Cornell / ASU

Güneş Fırtınalarını İncelemek İçin Yeni Teknik
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

Araştırmacılar, Güneş fırtınalarını doğum yeri Gü-
neş’in taçküresinden Dünya’ya ulaşana kadar ayrın-
tılı incelemenin bir yolunu buldu. Özellikle iki STE-
REO uzayaracındaki toplam 5 kamera verisi ve yeni
bir bilgi işleme tekniği kullanılarak Güneş rüzgar-
ları ayrıntılı incelenebilecek. Bu yolla, Güneş rüzgar-
larının Dünya’ya ulaşana kadar taşıdıkları taçküre-
sel kütle atımlarının hangi bölümünün Güneş’ten,
hangi bölümünün de rüzgarın önüne katılan olduğu
anlaşılabilecek. Uzay havasında önemli rol oy-
nayan Güneş rüzgarlarının gözlenmesi, rüzgar-
ların Güneş’ten ayrıldıktan sonra oldukça sönük
görünmesi nedeniyle çok zor.

Kaynak: Universe Today

Sanatçının gözünden STEREO uzayaraçları. c©NASA

Kömürden Daha Karanlık
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

2006’da bulunan ötegezegen TrES-2b, Jüpiter bü-
yüklüğünde bir gaz devi. Ama Jüpiter’den çok
büyük bir farkı var. Jüpiter gezegeni, Güneş’ten
aldığı ışığın 3’te 1’ini uzaya yansıtırken bu ötege-
zegen yıldızından aldığı ışığın %1’ini bile uzaya
yansıtmıyor. Bunun nedeni, parlak amonyak bulut-
lara sahip Jüpiter’in aksine bu ötegezegenin at-
mosferi ışık emici özelliğe sahip buharlaşmış sod-
yum, potasyum ve gaz halindeki titanyum oksit mad-
delerinden oluşmuş. Ama yine de bu maddeler-
den hiçbiri gezegenin bu kadar karanlık olmasını
açıklayamıyor. Ötegezegen gökyüzünde Ejderha
Takımyıldızı’da ve Dünya’dan 750 ışıkyılı uzaklıkta
bulunuyor.

Kaynak: ScienceDaily

Sanatçının gözünden TrES-2b. c©David A. Aguilar (CfA)

Perseid Göktaşı Yağmuru
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

Bu yıl 13 Ağustos’ta zirveye ulaşan Perseid Yağ-
muru bekleneni veremedi. Uluslararası Meteor Or-
ganizasyonu’na göre saatte 80 göktaşı sayılan
yağmurda 2 kat daha fazla sayıda göktaşı bırakması
bekleniyordu. Ayrıca Dolunay evresindeki Ay da bu
sayıyı düşürdü.

Kaynak: Space Weather

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotlardan
Ron Garan’ın çektiği bir Perseid. c©Ron Garan
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Ulusal Gözlemevine yeni CCD alındı
Derleyen: Hasan Esenoğlu - TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)’a yeni alınan AN-
DOR CCD kamera, RTT150’nin Coude odağındaki
DEFPOS alıcısının yeni kamerası ve T100 teles-
kobunun yedek kamerası olacak. Kamera ile bir-
likte Linux ve Windows tabanlı yazılım geliştirme kit-
leri ve suyla soğutma birimi de satın alındı. Kame-
ranın ilk testleri Takahashi FS60-C dürbünü ile masa
üstünde yapıldı ve ilk sonuçlar başarılı bulundu.
Bilimsel testler kameranın teleskoplara takılmasını
sağlayacak mekanik adaptörlerinin alımından sonra
gerçekleştirilecek. Gelişmeler ilgili teleskopların “O-
dak Düzlemi Aletleri” başlıklı sayfalarından izlenebi-
lir.

Yeni alınan iKon-L CCD kamerası.

İki Toplantı bir arada: Yaz Okulu ve Çalıştay
Derleyen: Hasan Esenoğlu - TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin düzenlediği “Ulusla-
rarası Astrometri Yaz Okulu ve Çalıştayı” 5-13 Eylül
2011 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Bu yaz okulu ve çalıştayın, genç astronomları
son yıllarda yeniden canlanan astrometri alanında
çalışmak için teşvik etmesi beklenmektedir. Bilindiği
gibi astrometri, gökcisimlerin konumlarını ve konum-
larındaki değişimleri öğrenmemize olanak sağlar.
2013 yılında fırlatılması planlanan GAIA uydusu-
nun (ESA), tüm gökyüzünü sistematik olarak tarayıp
oldukça sönük yıldızlara kadar astrometrik gözlem-
ler yaparken çok sayıda Güneş Sistemi nesnesini
de (asteroidler, kuyrukluyıldızlar, gezegen uyduları)
keşfetmesi bekleniyor. Bu hızlı cisimlerin yerleri-
nin belirlenmesi yaz okulunun ana temasıdır. Genç
katılımcıların bir hafta süresince edinecekleri bilgi ve
pratik donanım, onlara ileride GAIA verileriyle ilgi-
lenme, en iyi ve hızlı yararlanabilme imkanı verecek-
tir. Ayrıntılı bilgi için ağ sayfalarına uğrayabilirsiniz.

Gökyüzü Farkındalığı Projesi yaşama geçirildi
Derleyen: Zeki Aslan - Türk Astronomi Derneği

Gökyüzü Farkındalığı ile hergünkü o-
lağan koşuşturmaca içinde kaybolduğu-
muz dünyamızın sınırlarından ötelere,
gökyüzüne ulaşmak istiyoruz.

Güçlü uzman ve eğitmen kadrosunu
barındıran projemiz ile siz değerli öğret-
menlerimizin ilgilerini, heyecanlarını se-
miner, gezi ve gözlemlerimizle kuvvetlen-
dirmek istiyoruz. Geleceğin hikayesinde
yer alacak siz değerli öğretmenlerimizle
gökbiliminin heyecanlı ve o kadar da et-
kileyici dünyasında buluşmak istiyoruz.

Evrenin sınırsızlığına yolculuğun farkın-
dalığını yaşamak ve yaşatmak için bira-
raya geliyoruz.

Bu heyecanlı dünyada, sizlere eğlenceli
öğreti programı, gözlemler ve farklı etkin-
likler sunmaya hazırız. Siz değerli öğret-
menlerimizi bekliyoruz.

Amaçlarını böyle açıklayan proje yürütücüsü, Doç.
Dr. Seyfettin Çakmak (Süleyman Demirel Üniver-
sitesi, Fizik Bölümü), ışık kirliliğiyle kaybedilen
gökyüzünü yeniden kazanmayı hedefliyor. Proje,
TÜBİTAK’ın ‘Bilim ve Toplum Proje Programı’
çerçevesinde “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” adıyla
desteklenmektedir.

Proje, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
özel ve resmi eğitim kurumlarında görev ya-
pan ortaöğretim matematik ve fizik öğretmenlerinin
yanı sıra sınıf öğretmenlerini, fen ve teknoloji
öğretmenlerini ve ilköğretim matematik öğretmenle-
rini içermektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için proje ana sayfasına uğraya-
bilirsiniz.
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Bu Ayki Gökyüzü
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

3 Eylül Merkür en büyük batı uzanımda
8 Eylül Merkür günberi konumunda
9 Eylül Merkür-Regulus

çok yakın görünümde (0,7o)
16 Eylül (Akşam) Jüpiter-Ay yakın görünmde (4o)
23 Eylül (Sabah) Mars-Ay yakın görünümde (4,5o)
23 Eylül Sonbahar ekinoksu

(gece gündüz süreleri eşit)
26 Eylül Uranüs karşıkonumda
29 Eylül Merkür üst kavuşumda

Yeni Ay İlk Dördün
29 Ağustos 4 Eylül

12 Eylül 20 Eylül
Dolunay Son Dördün
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Bu Ayki Gökyüzü

Gezegenler: Merkür: Merkür ayın ilk yarısında
gözlem için uygun konumda olacak. Ayın 9.
günü sabahı Regulus’a (Aslan takım yıldızının alfa
yıldızı) çok yakın görünümde olacak. 1oden küçük
olacak bu yakınlaşma astronomi fotoğrafçıları için
güzel bir fırsat olabilir. Fakat ayarlarınızı yapıp
deklanşöre basmak için vaktiniz kısıtlı olacak. Ayın
2. yarısından sonra Güneş’e uzanımı iyice aza-
lacağından gözlenemeyecek.

Venüs: Güneş’e çok yakın görünümde olacağından
gözlenmesi mümkün olmayacak.

Mars: Ayın başında geceyarısından 2 saat sonra

doğan Mars ay sonunda bu süreyi yaklaşık 20 da-
kika daha erkene taşıyacak. Ayın 23’ünde onu Ay
ile yakın görünümde gözleyebilirsiniz.

Jüpiter: Jüpiter, gözlem koşulları açısından gökyü-
zünün hakimi olacak. Ayın başında geceyarısından
2 saat önce doğacak ve ayın sonunda bu süreyi 2
saat daha kısaltacak ve böylelikle gün batımından
doğumuna kadar gözlenebilecek.

Satürn: Ayın ilk yarısı günbatımındaki alacaka-
ranlıkta gözlenebilse de bundan sonra Güneş’e
yakın görünüme geçeceği için gözlenemeyecek.
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Astronomi Tarihinde Bu Ay
Zeynep Tonga – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

05 Eylül 1977 - Voyager 1 fırlatıldı.

Fırlatıldığı tarihten beri, 33 yıl, 11 ay ve 14 gündür
görevde kalan Voyager 1’in (NASA) görevi de tıpkı
ikizi gibi Güneş Sistemi Ötesi’ni ve yıldızlararası
bölgeyi keşfetmek. Planlanan görev tarihi olan
1980’in ötesine geçen uzayaracı şu an uzaydaki en
uzaktaki insan yapımı araç ünvanına sahip.

10 Eylül 1979 - Hindistan ilk uydusunu yörüngeye
fırlattı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi çalışmalarının
ilk ürünlerini aldılar ve 4 farklı uyduyu kapsayan Ro-
hini projesinin ilk aşaması, ‘Rohini 1’, Satish Dha-
wan Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Fırlatılan bu de-
neysel uydular Hindistan’ın uzay çalışmalarınının
başlangıcı şeklindedir.

12 Eylül 1959 - Sovyetler Birliği Ay’a ilk başarılı ro-
keti gönderdi.

Sovyetler Birliği 2 Ocak’ta yolladıkları roketin hede-
fini şaşırarak uzaya doğru savrulması sonucu, ‘Lu-
nik II’ adlı ikinci bir roket daha fırlattılar. Dönemin
teknolojik olanakları doğrultusunda çeşitli bilimsel
ölçüm araçlarını da taşıyan roket görevini başarıyla
tamamlamıştır. Bu dönemde ayrıca dönemin siyasal
durumundan ötürü ‘Lunik II’nin başarılı bir şekilde
Ay’a iniş yapması sonucu Sovyetler Birliği’nin Ay
yüzeyinde hak iddia edeceği iddiaları da ortaya
atılmıştır.

20 Eylül 1970 - Sovyet sondası Ay yüzeyindeki
taşları topluyor.

Sovyetlerin ‘Luna 16’ sondası Ay yüzeyine iniş yapa-
rak yüzeydeki taş örneklerini toplamaya başladı. Bu
projeyle tarihte ilk kez insan yapımı bir araç Ay’dan
Dünya’ya nesne getirmek için kullanılmıştır. Göre-
vini tamamlayarak 24 Eylül’de Dünya’ya dönüş ya-
pan sonda beraberinde yaklaşık 100 gramlık madde
getirmiştir.

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni Eylül 2011– 20



Astronomi Tarihinde Bu Ay

29 Eylül 1977 - Rus uzay istasyonu Salyut 6
fırlatıldı.

1971-1982 arasında 9 modüllük Salyuz Prog-
ramı’nın bir parçası olan Salyut 6’yı, görevi bo-
yunca birçok kez kozmonotlar ziyaret etti. Sovyet-
ler Birliği’nin ilk uzay istasyonu projesi Salyut Prog-
ramı, gelecek uzay istasyonu projelerinden, çok
modüllü Mir ve Uluslararası Uzay İstasyonu proje-
lerine de öncülük etmiştir.

29 Eylül 1988 - ABD uzay yolculuğu çalışmalarına
yeniden başladı.

Bu tarihten yaklaşık iki buçuk yıl önce gerçekleşen
Challenger felaketinden sonra Amerika tekrar uzaya
insanlı araç gönderdi. Cape Fırlatma Üssü’nden
kalkış yapan 5 mürettebatlı Discovery Uzaya-
racı’nın görevi ise Challenger patlamasıyla kaybedi-
len iletişim uydusunun yerine yenisini yerleştirmekti.

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni Eylül 2011– 21



Bizden Duyurular
Derleyen: Türk Astronomi Derneği

TAD Yaz Okulu: Astronomlar için Fizik
Ali Alpar - Türk Astronomi Derneği

Türk Astronomi Derneği’nin ilk “Yaz Okulu” 4-8 Tem-
muz 2011 tarihlerinde İstanbul’da Sabancı Üniversi-
tesi Karaköy İletişim Merkezinde yapıldı.

Yaz okuluna Ankara, Çanakkale Onsekiz Mart,
Ege, Erciyes, İstanbul, Ondokuz Mayıs ve Orta
Doğu Teknik Üniversitelerinden 35 lisans ve li-
sansüstü öğrenci katıldı. Okulda 5 günlük yoğun
bir çalışma ile astronomide önemli temel fizik konu-
larının toplu bir program içinde ele alındı. Dersleri
Prof. Ali Alpar (Sabancı Universitesi - TAD Başkanı)
verdi. Serap Ak (İstanbul Ünivesitesi - TAD Genel
Sekreteri), Hakan Erkut (İstanbul Kültür Üniversi-
tesi) ve sınav ve ödev kağıtlarını değerlendiren Sa-
bancı Üniversitesi doktora öğrencilerinden Onur Ak-
bal ve Onur Benli ise programa destekte bulundular.
Katılan öğrenciler 5 gün süre ile günde 5 saat ders,
kısa sınavlar ve her gün verilen ödevlerle yoğun bir
programı tamamlayarak sertifika aldılar.

Yaz okulunda tamamlanan program şu konulardan
oluşuyordu: Mekanik: Hareket ve Korunum Yasa-
ları. Kepler Problemi ve Yörüngeler. Denge. Küçük
Salınımlar. Harmonik Osilatör. Dalgalar. Elektrik ve
Mıknatıslık: Maxwell Yasaları. Elektromanyetik Dal-
galar. Elektromanyetik Tayf. Boşlukta ve Madde Or-
tamında Dalga Yayılımı. Plazma Frekansı. Larmor

Frekansı İstatistik Fizik: İdeal Gaz Yasası. Entropi.
Termodinamik Yasalarının Olasılık Temeli. Boltz-
mann Olasılık Dağılımı. Kuantum Mekaniği: Mad-
denin Dalga Özelliği ve Sonuçları. Atomların Bo-
yutları ve Enerji Ölçeği. Enerji Seviyeleri. Foton
Soğurulması ve Salınması - Tayf Çizgileri. Kara Ci-
sim Işıması.

Türk Astronomi Derneği, katılan tüm öğrencilerin
öğle yemeklerini ve İstanbul dışından gelen öğren-
cilerin yol, yurt ve yemek harcamalarını karşıladı.
Şehir dışından gelen öğrenciler İstanbul Kültür Üni-
versitesi yurtlarında kaldılar. İstanbul Kültür Üniver-
sitesi’ne ve Sabancı Üniversitesi’ne destekleri için
teşekkür ederiz.

Türk Astronomi Derneği önümüzdeki yıllarda da
çeşitli konularda “Yaz Okulları” düzenlemeyi planla-
maktadır.
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Bizden Duyurular

Teleskop Yapma Yarışması
Ali Alpar - Türk Astronomi Derneği

Türk Astronomi Derneği, NanoManyetik Bilimsel Ci-
hazlar San.Tic.Ltd.Şti tarafından konulan 1,000 TL
ödüllü Teleskop Yapma Yarışması düzenliyor. Bu
yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın amacı ülkemizde
astronomiye ve fiziğe ilgi duyan çocuk, genç, yaşlı
herkesi, elleri ile bir şeyler yapmaya özendirmektir.

2011 yılı Teleskop Yapma Yarışması kuralları:

• Teleskop tasarımı aynalı olmalıdır.
• Büyütme en az x 10 olacaktır.
• Kişisel katkı olabildiğince fazla olmalıdır.
• Yarışmacılar teleskoplarını 29 Şubat 2012 tari-

hine kadar
Türk Astronomi Derneği
(Arzu Kıran eliyle),
Sabancı Üniversitesi,
Orhanlı, Tuzla, 34956,
İstanbul

adresine ulaştırmalıdırlar.
• Teleskop ile birlikte yapım ve tasarım aşamalarını

anlatan en çok 2 sayfalık bir metin ve fotoğraflar
gönderilmelidir.

• Katılım kişiseldir, grup adına, okullar ve kurum-
lar adına yapılan başvurular kabul edilmez.

• Jüri yarışmacıları teleskobu yeniden kurmak ve
gözlem yapmak üzere davet edebilir.

• Türk Astronomi Derneği katılan teleskopları ser-
gileme hakkına sahiptir.

• Daha sonra teleskoplar yarışmacılara geri gön-
derilecektir.

• Kargo sırasında oluşabilecek zararlardan Türk
Astronomi Derneği ve NanoManyetik Bilimsel Ci-
hazlar San.Tic.Ltd.Şti sorumlu tutulamaz.

Jüri üyeleri: Prof. Dr. Ahmet Oral (Sabancı Üniver-
sitesi ve NanoManyetik Bilimsel Cihazlar San. Tic.
Ltd. Şirketi), Prof. Dr. M. Ali Alpar (Sabancı Üni-
versitesi, TAD Başkanı), Doç. Dr. Ersin Göğüş (Sa-
bancı Üniversitesi), Uğur İkizler (Amatör astronom
ve teleskop yapımcısı), Prof. Dr. Zeynel Tunca (Ege
Üniversitesi), Dr. Ayşegül Teker Yelkenci (İstanbul
Kültür Üniversitesi)
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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. Üniver-
sitenin en köklü topluluklarından biridir. Toplulukta
hem üyelik hem de etkinlik katılımlarında gönüllülük
esastır.

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

Bugüne kadar yaptığımız etkinlikler arasında Ast-
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.

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

Gözlem Araçlarımız: Celestron (9,25”); Celestron
G5 (5”); Coronado Personal Solar Telescope (PST).
Görüntüleme: Canon EOS-400D; Canon EOS-
500D; 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
web: http://www.gokyuzu.org/
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