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Gökyüzü Bülteni'nin ortaya ç?kar?lmas?bir döngüye
benzetilebilir. Yay?n ekibi olarak, ay?n 10?unda bülten
yay?nlad?ktan hemen sonra derin bir nefes al?p hemen bir sonraki
say?için haz?rl?klara ba?l?yoruz. Siz okurlar?m?z yeni say?n?n
içeri?iyle zaman geçirirken biz ilginç yeni konular?n, de?erli
bilim insanlar?n?n pe?ine dü?üp en az bir önceki kadar zengin bir
içeri?e sahip bülten olu?turmak ad?na yo?un bir ?ekilde
çal???yoruz. Bu noktada bültene, künyede ?K atk?da Bulunanlar?
bölümünde yer alan isimlerin her birinin deste?i bizler için çok
de?erli ve anlaml?.
Bu ayki kapak konumuz ?Astrobiyoloji: Güne? Sistemi?nde Ya?am
Olas?l????; san?lan?n aksine ?küçük ye?il adamlar??aramaktan çok
farkl?bir bilimsel disiplin olan bu alan?ve bu konudaki güncel
geli?meleri derledi?imiz yaz?lar?bulacaks?n?z bu say?m?zda.
Harvard Üniversitesi Organizmik ve Evrimsel Biyoloji
bölümünde astrobiyoloji ara?t?rmac?s?olarak çal??an Dr. Betül
K acar??n geçen ay düzenlenen NASA Astrobiyoloji K onferans?
üzerine yazd???yaz?ve ard?ndan kendisiyle gerçekle?tirdi?imiz
kapsaml?röportaj bu say?n?n en öne ç?kan içeriklerinden. Ayr?ca
ODT Ü Amatör Astronomi Toplulu?unun kollektif olarak
haz?rlad?klar?Güne? Sistemi?nde ya?am olas?l???bar?nd?ran
yerleri etrafl?ca inceleyen yaz?y?da ilerleyen sayfalarda
bulacaks?n?z.
Temmuz ay?nda en çok konu?ulan olay ku?kusuz Yeni Ufuklar'?n
Plüton?a yak?n geçi?iydi. Uzay arac?n?n 14 Temmuz?da geçi?i
s?ras?nda elde etti?i görüntüleri tüm dünya merak ve hayranl?kla
izledi; 1950?lerde ba?layan Güne? Sistemi ke?finin önemli bir
a?amas?böylece kat edilmi? oldu. Edinilen görüntüler her
zamanki gibi bilim insanlar?n??a??rtmaktan da geri kalmad?. Bu
say?da, Volkan Özen yeni görüntüleri ve bunlar?n özellikle
gezegen jeolojisi konusunda neler söyledi?ini bizlerle payla??yor
olacak.
Bülten ile ilgili görü?, öneri ve ele?tirilerinizi
gokyuzu@tad.org.tr adresinden bizlerle payla?abilirsiniz.
Gökyüzü?nüz aç?k olsun!
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AT ARCA YI L DI Z
D?SK ?NDE B?R DEL ?K
AÇT I
?. Ceyhun Andaç*
?lk dü?ünüldü?ünde, dünya ya?am?n?n temel enerji kayna??olan
Güne?'in bir e?i olmamas?ndan, y?ld?zlar?n uzayda hep tek tek
bulunduklar?san?labilir. San?lan?n aksine çift y?ld?zlar e?i
olmayan y?ld?zlardan daha fazlad?r. Olu?um dinamikleri çok
farkl?olabildikleri için, bu ikili y?ld?z sistemlerinin de bir k?sm?
ya?l?, hatta baz?lar??ölmü?? y?ld?zlar?bar?nd?rabilirler. Ölmü?
y?ld?z derken beyaz cüceler, nötron y?ld?zlar?ve karadeliklerin
kastedildi?i malum. Ölü y?ld?zlarla bir arada hayat?n?geçiren e?
y?ld?zlar ise bazen biraz zor ko?ullar alt?nda hayatlar?n?
sürdürmek durumunda kalabiliyorlar.

Üstte: Bu üçlü resim NASA'n?n Chandra X- ???n?Gözlemevi'nden, bir miktar
y?ld?z maddesinin ikili y?ld?z sistemi PSR B1259- 63/L S 2883'den çok büyük
h?zlarla uzakla?t?r?ld???n?n kan?tlar?n?gösteriyor.

PSR B1259- 63/L S 2883 ? ya da k?saca B1259 ? ikili y?ld?z
sistemi 30 güne? kütleli bir y?ld?z ve önceden daha yüksek kütleli
olan bir y?ld?z?n bir süpernova patlamas?ile geçirdi?i de?i?im
sonucu arta kalan bir atarcadan olu?maktad?r. Bu sistem içindeki
atarca saniyede 20 kez dönerken düzenli atmalar yaymakta ve e?
y?ld?z?n?n etraf?ndaki bir çemberden fazlaca sapm?? eliptik
yörüngesi üzerinde hareket etmektedir. Atarcan?n h?zl?
dönü?ünün ve yo?un manyetik alan?n?n biraraya geli?i atarcadan
d??ar?ya do?ru nereydese ???k h?z?nda hareket eden parçac?klar?n
yaratt???güçlü bir rüzgar meydana getirmektedir.
Büyük kütleli e? y?ld?z da çekim alan?ndan kurtulma h?z?na yak?n
h?zlarda döner ve etraf?nda bir madde diski meydana getirir.
Atarca her 41 ayda bir kez e? y?ld?za en yak?n oldu?u zaman bu
diskin içinden geçer.
Bu sonuçlar?sunan makalenin ilk yazar?olan, Pennsylvania, State
College'daki Penn State Üniversitesi'nden George Pavlov, ?Bu iki
cisim al???lmad?k bir kozmik düzen içerisindeler ve bize özel bir
?eye tan?kl?k etme ?ans?sunuyorlar? diyor. ?Öyle görünüyor ki,
atarca diskin içinde hareket ettikçe bir k?s?m maddeye vuruyor ve
onlar?uzay bo?lu?una f?rlat?yor.? diye ekliyor.
Bu madde y???n?bir hayli büyük, neredeyse Güne? Sisteminin
büyüklü?ünün yüz kat?kadar, ama neyse ki çok da ince. Onu

© X- ray: NASA/CXC/PSU/G.Pavlov et al.

Astronomlar dünyadan yakla??k 7500 ???k y?l?uzakta bulunan
B1259'u NASA'n?n Chandra X- ???n?Gözlemevi'nden Aral?k 2011
? ?ubat 2014 aras?nda 3 kere gözlediler. Bu gözlemler B1259'dan
f?rlayan y???n?n ondan ???k h?z?n?n %7'si gibi bir ortalama h?zla
uzakla?t???n?gösteriyor. Verilerden anla??l?yor ki, madde y???n?
ikinci ve üçüncü gözlemler aras?nda ayn?zamanda ???k h?z?n?n
%15'i kadar ivmelenmi?.
?Bu da bir atarcadan f?rlayan rüzgar?n ne kadar güçlü oldu?unu
bize gösteriyor?, diyor yine GW U'dan makalenin di?er bir yazar?
olan Jeremy Hare. ?Atarca rüzgar?o kadar kuvvetli ki zaman
içinde diskin içini tamamen bombo? b?rakabilir.?
Chandra taraf?ndan gözlemlenen X- ???n?yay?n?, pulsar rüzgar?n?n
madde y???n?na vuru?lar?s?ras?nda yarat?lan ?ok dalgalar?
taraf?ndan üretilmi? gibi görünüyor. Bu etkile?im s?ras?nda olu?an
bu vuru?lar?n da y???n?h?zland?rd???dü?ünülüyor. Chandra
B1259'u ve ondan uzakla?an y???n?n?bu y?l?n sonuna kadar ve
2016'da da yap?lacak bir dizi gözlemle göstermeye devam edecek.
Bahsi geçen sonuçlar, ?T he Astrophysical Journal???n 2015 y?l?n?n
20 Haziran'da ç?kan say?s?nda yay?nlanm??t?r.

olu?turan madde yaln?zca Dünya okyanuslar?n?olu?turan sular

* ?stanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisli?i Bölümü Doktora

kadar kütleye sahip. Washington, DC'deki George Washington

Ö?rencisi

Üniversitesi'nden (GW U), makalenin di?er yazarlar?ndan biri
olan Oleg K argaltsev, ?Bu y?ld?z maddesi y???n?d??ar?saç?ld?ktan
sonra, atarca rüzgar?da onu bir roket gibi h?zland?r?yor sanki?
diyor.
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K EPL ER UYDUSU DÜNYA'NI N DAHA BÜYÜK VE YA?L I
B?R K UZEN?N? K E?FET T ?
Ça?la Ba?aran*
K epler 452- b dedi?inizi duyar gibiyim, bildi?iniz üzere geçti?imiz
günlerin en heyecan verici bilim haberlerinden biri K epler
görevinin ?u ana kadar bilinenler aras?nda Dünya?ya pek çok
anlamda en çok benzeyen ötegezegeni ke?fetti?ini aç?klamas?yd?.
Bu ke?if ve ya?anabilir bölgede oldu?u dü?ünülen di?er 11 aday
gezegenin duyurusu, yeni bir ?Dünya? bulma yolunda bir dönüm
noktas?n?temsil ediyor.
Ya?anabilir bölge, gezegen üzerinde ya?am olma ihtimaline
elveri?li, gezegenin y?ld?z?na Dünya?n?n fiziksel ko?ullar?na benzer
ko?ullar?sa?lamas?na olanak veren bir uzakl?kta oldu?u ku?ak
olarak tan?mlan?yor. K epler 452- b gezegeni de ya?anabilir bölgede
yer al?yor ve bu özelli?e sahip ke?fedilen en küçük gezegen olma
özelli?ini ta??yor. Bulunan ötegezegenlerin ço?u yer tabanl?
gözlemlere etkiyen bir tak?m gözlemsel k?s?tlamalardan dolay?
Jüpiter benzeri büyük gezegenler oluyorlar. K epler uydusu gibi

Üstte: Görselde dikey eksen sistemdeki y?ld?z?n yüzey s?cakl???, yatay

uzay merkezli gözlem aletleri sayesinde daha küçük gezegenler

eksen gezegen taraf?ndan al?nan enerji. ?çi dolu olan yuvarlaklar ke?fi

ke?fetmemiz olanakl?hale geliyor ve söz konusu ötegezegenler

do?rulanm?? gezegenler, di?erleri aday gezegenler. Ye?il ile vurgulanan

olunca Dünya büyüklü?üne yak?n bir gezegen ke?fetmek s?rad???ve

bölge ya?anabilir bölgeyi gösteriyor. © NASA/JPL- Caltech

umut verici olma özelli?i ta??yor. K epler 452- b?nin çap?Dünya?n?n
çap?ndan %60 daha büyük. Bir süper- Dünya olarak
tan?mlanabilecek bu gezegen, y?ld?z?na Dünya?n?n Güne??e olan
uzakl???ndan %5 daha uzak. K epler 452- b?nin bir ?y?l?? ise,
Dünya?dan oldukça az bir farkla, 385 gün. Henüz bilinmese de,
önceki çal??malardan edinilen bilgiler K epler 452- b?nin büyük
ihtimalle kayasal bir gezegen oldu?unu dü?ündürüyor. Sistemdeki
y?ld?z K epler 452 ise 6 milyar ya??nda olmas?itibariyle Güne??ten
1.5 milyar y?l daha ya?l?, %10 daha büyük bir çapa sahip ve %20

büyüklü?ü gibi parametreleri keskinle?tirmek için Arizona ve
Mauna K ea?daki gözlemevlerinden yer tabanl?gözlemler de yap?ld?.
Bunlar?n ?????nda, gezegeni ke?feden ekibin veri analizi lideri Jon
Jenkins?in dedi?i gibi, K epler 452- b?yi Dünya?n?n daha büyük ve
daha ya?l?bir kuzeni olarak dü?ünebiliriz. Bütün bu güzel
ayr?nt?lar?n yan?nda, K epler 452 sisteminin Cygnus
tak?my?ld?z?nda, 1400 ???k y?l?uzakta yer ald???ve henüz ula??lmaz
oldu?u da bir gerçek. (Bu detay?duyuran makale Astronomical
Journal?da yay?nlanmak üzere kabul edildi.)

daha parlak fakat ayn?s?cakl?kta. Gezegenin ke?fini do?rulamak ve
y?ld?z?n parlakl???ve büyüklü?ü, gezegenin ve yörüngesinin
Altta: Sanatç?n?n tasviri ile Kepler 452- b sistemi.
© NASA/JPL- Caltech/T.Pyle

K epler 452- b ke?finin yan?nda, K epler, 2009- 2013 aras?verilerin
devam eden analizi sonucunda gezegen aday?say?s?n?521
artt?rarak 4696?ya ç?kard?. Yeni adaylardan 12 tanesi Dünya?n?n
yar?çap?ile onun iki kat?aras?nda bir yar?çapa sahip ve y?ld?zlar?n?n
etraf?ndaki yörüngeleri ya?anabilir bölge içinde yer al?yor.
Bunlar?n 9 tanesi, s?cakl???ve büyüklü?ü Güne??e oldukça benzer
y?ld?zlar?n etraf?nda yörüngede dolan?yor. Heyecan devam ediyor
diyebiliriz.
Yedinci K epler Aday K atalo?u?nda yer alan bu bulgular
yay?nlanmas?için Astrophysical Journal?a gönderilecek.
K aynak: NASA
* ?stanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Y. L isans
Ö?rencisi
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K AHRAMAN (PERSEI D)
GÖK T A?I YA? MURU'NA
HAZI R MI SI NI Z?
Arif Bay?rl?

1862 y?l?n?n 15 Temmuz?unda, en büyük tutkusu çocukluktan beri
kuyruklu y?ld?zlar olan L ewis Swift, 4,5 inçlik mercekli
teleskobunu Zürafa tak?my?ld?z?na yönlendirmi?ti ki elindeki y?ld?z
haritas?nda olmayan, yeni bir kuyruklu y?ld?z ke?fetti?ini fark etti.
Üç gece sonra Harvard K oleji Gözlemevi?nden gözlem
yapan Horace P. T uttle da ayn?kuyruklu y?ld?z?gözleyip not
etmi?ti. Yap?lan detayl?hesaplarla, bundan sonra ka?iflerinin
soyisimlerine atfen Swift- T uttle olarak an?lacak olan kuyruklu
y?ld?z?n 133 y?lda bir Dünya?y?ziyaret eden Halley- tipi (periyot ~
200 y?l) bir kuyruklu y?ld?z oldu?u anla??ld?. Ard?ndan dört y?l
sonra Giovanni Schiaparelli kuyruklu y?ld?zlar ile gökta??
ya?mular?olarak bilinen, gökyüzünde belli bir tak?my?ld?z?ndan
kaynaklan?yormu? gibi görünen yo?un gökta??olaylar?n?n birbiriyle

b?rakabilirler.
Gökta??ya?murlar?s?ras?nda, gökyüzündeki en parlak y?ld?zdan
dahi daha fazla parlak görünen bir gökta??, ço?u zaman
avucunuzun içine ald???n?zda zorlukla görebilece?iniz büyüklükte
bir toz parças?ndan ibarettir. Birkaç milimetre büyüklü?ündeki bu
toz parçalar?atmosfere yüksek h?zla girdiklerinde maruz kald?klar?
sürtünme nedeniyle k?sa sürede s?cakl?klar?2000 ° C üzerine ç?kar
ve yava? yava? parçalan?p etraftaki hava molekülleri ile çarp??maya
ba?larlar; bu çarp??malar sonucunda arkalar?nda birçok elektron ve
iyon b?rak?rlar. Yüksek s?cakl?klar?ve etraflar?ndaki uyar?lm?? hava
moleküllerinin kararl?hale geçmesi nedeniyle de gökyüzünde
parlak izler olarak gördü?ümüz ???may?yaparlar.

ba?lant?l?oldu?unu iddia ederek, örnek olarak Swift- T uttle

K ahraman Gökta??Ya?murunu en aktif oldu?u dönemde (8- 14

kuyruklu y?ld?z?ile K ahraman Gökta??Ya?murunu vermi?ti.

A?ustos) gece 22:00?den sonra kuzey do?u yönüne bakt???n?zda

K uyruklu y?ld?zlar yörüngelerinde hareket ederken, özellikle
Güne??e yakla?t?klar?nda çekirdek k?s?mlar?aktif hale gelir; ço?u
zaman arkalar?nda gaz ve tozdan meydana gelen bir kuyruk
olu?turur ve yol boyunca birçok kal?nt?b?rak?rlar. Gezegenimiz de
bu kal?nt?lar?n aras?ndan geçti?inde gökta??ya?murlar?ad?verilen
etkileyici gök olaylar?meydana gelir. Bunun öncesinde en son
1990?larda geri dönen Swift- T uttle kuyruklu y?ld?z?n?n kal?nt?lar?
aras?ndan Dünya her y?l Temmuz- A?ustos aylar?nda geçiyor ve bu
kal?nt?lar gökyüzünde K ahraman (Perseus) tak?my?ld?z?yönünde
oldu?undan dolay?sanki gökta?lar?o tak?my?ld?z?n?n içinden
f?rlay?p geliyormu? gibi görünür. Bu olay da K ahraman Gökta??
Ya?muru (Perseidler) olarak isimlendirilir. En etkili oldu?u 8- 14
A?ustos tarihleri aras?nda gökta??etkinli?inin en yüksek seviyeye
ula?t???12 A?ustos Çar?amba gecesi K ahraman Gökta??Ya?muru
saatte 50- 60 gökta??na kadar ula?abilir. Bu dönemde Ay, neredeyse
hilal evresinde oldu?undan gökta??ya?muru keyfinizi
etkileyemeyecektir. K al?nt?lar?olu?turan ak?nt?n?n Güne??in
etraf?ndaki ters yöndeki hareketi sebebiyle K ahraman Gökta?lar?
oldukça h?zl?d?rlar (yakla??k 66 km/s ) ve atmosferle
etkile?tiklerinde arkalar?nda çok parlak ve kal?c?izler
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Üstte: NASA?n?n tüm gökyüzünü gözleyen kameralar?taraf?ndan görüntülenmi?
parlak Perseidlerden bir derleme © NASA

görece?iniz ?W harfi? ?eklindeki K raliçe tak?my?ld?z?n?n hemen
alt?nda K ahraman tak?my?ld?z?n?bulup, gece boyunca o yönden
gökyüzüne yay?lan gökta?lar?n?izleyebilirsiniz.
GÖKTA?I YA? M URU GÖZLEM REHBER?
- Gökta??ya?murlar?n?gözlemenin en önemli ?artlar?ndan biri
oldukça karanl?k, ???k kirlili?inden uzak bir bölgede gözlem
yapmakt?r. Gökta??ya?murunun en aktif oldu?u günlerde dahi
?ehirden yap?lan gözlemlerde çok dü?ük bir ihtimalle de olsa
ancak çok parlak olan gökta?lar?gözlenebilir. ?ehir d???nda,
karanl?k bir bölgede gözleriniz karanl??a uyum sa?lad???nda
en sönü?ünden 'ate?topu' olarak adland?r?lan en parlaklar?na
kadar saatte onlarca gökta??gözleyebilirsiniz. Gözlemler
s?ras?nda gözünüzün karanl??a uyumunu bozmamak için
mümkün oldu?unca az parlak ve k?rm?z?renk ???k kullanmaya
çal???n (fenerlerin ucuna k?rm?z?selefon ka??t ba?lamak iyi bir
çözüm olabilir).
- Gökta??ya?murlar?n?olu?turan gökta?lar?, gökyüzünün belli
bir tak?my?ld?z?bölgesinden, 'saç?l?m bölgesi' ad?verilen bir
alandan yay?l?p genellikle k?sa zamanda uzun yollar izledi?i
için gözlem için en ideal yöntem ç?plak gözle gözlem
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yapmakt?r. Geçi? süreleri birkaç saniye mertebesinde oldu?u için
gökta?lar?n?teleskop veya dürbünle yakalamak oldukça güç
olacakt?r.
- Gökta??ya?murunun saç?l?m bölgesi olan K ahraman
tak?my?ld?z?n?tespit etmek için gök atlaslar?ndan veya ücretsiz
Stellarium program?ndan yararlanabilirsiniz. Gökta??

MARS'T A "K ARAT EPE"
ADI NDA B?R K AYAL I K
OL DU? UNU B?L ?YOR

ya?murlar?n?n aktif oldu?u dönemlerde gözlem yap?ld???nda gece
boyunca, bir saatte gözlenebilecek gökta??say?s?en yüksek
seviyeye ula?t???güne kadar gittikçe artacak ve K ahraman
Gökta??Ya?muru için 12 A?ustos tarihinde (Çar?amba gecesi)

MUYDUNUZ?
Nuray Saatçio?lu Uygur*

maksimuma ula?acakt?r.
- Gökta??ya?muru gözlemini bireysel yapabilece?iniz gibi
yak?nlar?n?z ve etraf?n?zdaki insanlara yönelik ufak- çapl?bir
etkinlik haline de getirebilirsiniz. Gece gözlem öncesinde,
K ahraman Gökta??Ya?muru ve kuyruklu y?ld?zlar hakk?nda (ya
da ilgi çekebilecek herhangi bir astronomi konusunda) bir sunum

Üstte: K aratepe bölgesinin bulundu?u Endurance kraterinden bir görüntü

da yap?labilir.

©NASA/JPL /Cornell

- Gözlem s?ras?nda uzun süre gökyüzünü takip edece?inizden

Ben bilmiyordum, annemin kuzeni sevgili Erol Do?an sayesinde

üzerinde oturabile?iniz rahat bir sandalye yada mat kullan?lmas?,

ö?rendim. Zaten bu güzel tesadüf de o ve ye?eni sayesinde

gece boyunca nispeten hareketsiz kalaca??n?z için de s?cak

gerçekle?mi?. Hikayesi k?saca ?öyle:

tutacak giysiler giymeye dikkat edilmesi gerekiyor.
- Gözlem süresince belirli aral?klarla geçen gökta?lar?sayabilir ve
bunlar?n hangilerinin gökta??ya?muru ile il?kili hangilerinin
ba?ka yönlerden gelen farkl?lar oldu?unu not edebilirsiniz.
Bunun için yan?n?za kalem ka??t almay?unutmay?n. Bu bilgileri
daha sonras?nda Uluslararas?Gökta??Organizasyonu ile de
payla?abilirsiniz. ?nternet sitelerinden
http://www.imo.net/visual/major gözlem raporlar?n?n format?
hakk?nda detayl?bilgiye sahip olabilirsiniz.

1999 y?l?n?n Temmuz ay?nda o bölgede senelerce çal??an, kaz?
yapan Mimar Erol Do?an, MI T de jeolog olan ye?eni Sinan Akçiz
ve aralar?nda Mars görevlerinde önemli rol oynayan Dr. John
Grotzinger?in de bulundu?u akademisyen arkada?lar?için K aratepe
- Aslanta? Aç?k Hava Müzesine bir gezi düzenler. Bundan seneler
sonra NASA taraf?ndan Mars?a gönderilen Opportunity isimli
sonda 25 Ocak 2004'te gezegene ini? yapar. ?ndi?i yer Eagle olarak
adland?r?l?r, s?ras?yla ara?t?rma bölgesine Anatolia, bölgedeki
kraterlere kutup bölgesi ke?iflerinin ünlü gemileri Fram ve

K eyifli gözlemler!

Endurance adlar?verilir.
Opportunity May?s- Aral?k 2004 aral???nda Endurance kraterinde
çal??malar yapar. O s?rada, projede görev alan ve 1999?da
T ürkiye?deki geziye kat?lanlardan Dr. John Grotzinger K aratepe
ad?n?kraterin giri?inde bir bölgeye verir. NASA?n?n resmi internet
sayfas?nda K aratepe ad?yla ilgili olarak; ?Nas?l K aratepe Hitit
hiyerogfliflerinin çözümünde bir önemli bir yer ise Mars?taki
K aratepe?nin de gelecekte Mars??n jeolojisin, kaya olu?umu ve
ikliminin anla??lmas?için bir anahtar olmas?beklenmektedir?
bilgisi yer al?yor. Halet Çambel 60 y?ll?k bililmsel çabalar?yla Hitit
hiyerogliflerinin okunmas?na büyük katk?yapm??t?. John
Grotzinger de K aratepe ad?n?ho? bir dilekle simgele?tirdi ve
Çambel'in tüm bir ömre yay?lan bilimsel ara?t?rmalar?n?n Mars'ta
sonsuza kadar an?lmas?n?sa?lad?.
K aynaklar:

Üstte: Saat 23:00?de kuzeydo?u yönünde yükselen Kahraman T ak?my?ld?z?ve o bölgeden
gökyüzüne yay?l?yormu? gibi görünen gökta?lar?n?n ç?k?? do?rultusu kabaca k?rm?z?
çizgilerle belirtilmi? (K aynak: Stellarium)

NASA Mars K e?if Robotlar?Sayfas?
NASA Bas?n Bülteni
Dr. Grotzinger'?n Ziyaretinden Foto?raflar
* Gökyüzü Gönüllüsü - Amatör Astronom
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K ARADEL ?K T ÜMSEK L ER?
?. Ceyhun Andaç*
Genel görelili?in 100. y?l?nda, yüz y?ld?r oldu?u gibi yine ondan
?kurtulmak? isteyen birileri var! ?ngiltere'de, Cambridge
Üniversitesi'ndeki Astronomi Enstitüsü'nden Christopher Moore
ve Jonathan Gair, genel görelili?in muhtemel safd???kalabilece?i
bir durum için sistematik bir çal??ma içerisindeler. Genel görelilik
bilinen birçok ba?ka fizik kuram?ndan farkl?bir ?ekilde, fiziki
sonuçlar?olan fakat temelde uzay- zaman?n geometrisiyle ilgilenen
bir kuram. I ??k, düz bir uzay- zamanda hiç sapmadan yol al?rken
genel görelilik kuram?kapsam?nda dü?ündü?ümüzde ?????n
e?rildi?ini de?il, ?????n üzerinde hareket etti?i ?düz? yolun

K aradelikler hakk?ndaki günümüz anlay???genel görelilik üzerinde
temellenmekte ? ki genel görelilik kuram?görece zay?f çekim
alanlar?alt?nda iyi test edilmi? bir kuram özelli?i ta??maktad?r.
Fakat çekim bir karadeli?in etraf?ndaki kadar kuvvetli oldu?unda
bu kuram?n geçerlili?ini koruyup korumayaca??net de?il.
Alternatif modeller derken kastedilenler ise, bir karadeli?in hemen
etraf?ndaki uzay zamanda genel görelilikten daha farkl?davranan
kuramlar.

e?rildi?ini dü?ünmemiz gerekli, ki bu yollar fizikte ?jeodezik?

K aradeli?in kütle aktar?m diski içinde, gaz faz?ndaki parçac?klar?n

ad?n?al?yorlar. Moore ve Gair'?n kuramlar?da i?te bu yollar?n

çarp??malar?gaz??s?t?p X- ???n?frekans?nda sal?n?m yapmas?na

karadelikler gibi çok güçlü çekim alanlar?bulunan çekiciler

neden oluyor. Bu X- ???nlar?n?n gözlemleri s?ras?nda, içinde

etraf?nda, genel görelili?in öngördü?ünden daha farkl?bir

do?duklar?güçlü çekim ortam?na göre ?ekillenen farkl?yay?n?m

biçimde, ?tümsekli? olup olmad???n?sorguluyorlar. Alternatif

çizgileri saptand?. Moore ve Gair bu X- ???nlar?n?n karadelik

çekim kuramlar?, X- ???n?gözlemleriyle saptanabilir olan ?tümsekli

etraf?ndaki çekim alan?na dair bir gösterge olup olmad???

karadelikler? sonuçlar?n?i?aret ediyor.

konusunda incelemeler yapt?lar. Genel görelili?in gerektirdi?i

Bir karadelik taraf?ndan yutulmadan hemen önce içeriye dü?en
madde, bize karadeli?in çekim alan?hakk?nda bir ?eyler söyleyen
bir X- ???n?sinyali yayabilir. Bu, karadelikler etraf?ndaki
kütle- aktar?m disklerine dair olan son çal??mada da destek bulan
bir varsay?m. Ara?t?rmac?lar bu çal??mayla karadelik etraf?ndaki
uzay- zaman?n yap?s?ndaki tümsekler taraf?ndan karakterize edilen
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pek de Moore ile Gair'?n istedikleri gibi de?iller.

uzay- zamandan sapmalar?simgeleyen tümsekleri olan farkl?
tiplerdeki ?tümsekli karadelikler?in etraf?nda nas?l ???n yay?n?mlar?
beklendi?ini hesaplad?lar. Ço?u durumda yay?n?mdaki tümse?in
gözlemlenebilmek için çok küçük oldu?unu buldular fakat yine de
baz?modeller için tümsek sinyallerinin gözlemlenebilece?ini
söylüyorlar.

alternatif çekim modellerinin, disklerde olandan biraz daha farkl?

Christopher Moore ve Jonathan Gair'?n bahsi geçen ara?t?rmalar?

bir X- ???n?yay?n?oldu?unu göstermi? bulunuyorlar. Ama bu sinyali

15 Temmuz 2015 tarihli Physical Review D dergisinde

saptamak öyle pek de kolay bir i? de?il ne yaz?k ki çünkü

yay?mlanm??t?r.

karadeliklerden gözleyebildi?imiz sinyaller çok zay?f ve ne yaz?k ki

* ?stanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisli?i Bölümü Doktora Ö?rencisi

gökyüzü a?ustos 2015

gökyüzü haberleri
VENÜS'ÜN GÖK YÜZÜNDEK ?
?A?I RT I CI HAREK ET ?
Prof. Dr. Serdar Evren*
Venüs gezegeni 25 Ekim 2014 tarihinden beri güne? batt?ktan sonra
bat?ufkunda görünüyor. Bu görünümünden dolay?onu "ak?am
y?ld?z?" olarak adland?r?yoruz.
25 Ekim tarihindeki konumunu ve sonraki hareketini ?ekilden takip
edelim. Bu tarihteki konumuna göre yörüngesi üzerinde bizden en

Art?k sabahlar?"sabah y?ld?z?" olarak Güne?'ten önce do?aca??

uzakta ve hatta Güne?'ten bile uzakta bulunur. "Üst kavu?um"

için onu görebilece?iz. 15 A?ustostan 72 gün sonra yani 26 Ekim

olarak adland?r?lan bu konumda Venüs'ü gökyüzünde göremeyiz.

2015'de 6 Haziran tarihindekinin tam tersi sabah olacak. Gün

Çünkü önünde Güne? vard?r. Gökyüzündeki hareketi onunla

a?armadan önce en uzun süreyle gözlenebilecek.

birliktedir. Ayr?ca aç?sal boyutu da en uzakta oldu?u için en

?ekilde Venüs'ün yörünge konumlar?n?ve geometrik ?eklini

küçüktür.

incelerseniz, k?rm?z?çizgilerle olu?turdu?um üçgen "Alt?n

220 gün içinde h?zla bize do?ru yakla?maya ve gökyüzünde aç?sal

Üçgen" olarak adland?r?l?r. T aban aç?lar?72 derece ve tepe aç?s?

olarak Güne?'ten ayr?lmaya ba?lar. ?ekilde geometri kullan?rsak,

36 derece olan bir ikizkenar üçgendir. Venüs, bu kurala yakla??k

Yer'den Venüs yörüngesine çizilecek d??tan te?etin yörüngeyi kesti?i

sad?k kalarak hareketine devam eder.

noktada Güne?'ten aç?sal olarak en uzakta bulunur. Bu noktaya 220

* Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

günde gelen Venüs, "en büyük do?u uzan?m?"ndad?r (6 Haziran
2015). Bu tarihte art?k nispeten daha parlakt?ve bat?ufkunda güne?
batt?ktan sonra en uzun süreyle gözlendi. Yine geometri gere?i
Venüs'ün Güne?'e dönük yüzü (?ekile göre sa? taraf?) ayd?nland?.

OKURLARA ÇA? RI
Ayl?k olarak yay?nlad??m?z Türk Ast ronomi Derne?i Gökyüzü
Bült eni'ni ast ronomi üzerine çal??an veya ast ronomiye ilgili amat ör bir
ekip olarak yay?nl?yoruz. Yeni say?lar?m?zla birlikt e bült ende yeni

6 Haziran'dan sonra 72 gün içinde bize en yak?n konuma gelecek ve

kö?eler ve birçok konuda özgün içeri?e yer vermeye ba?lad?k;

Güne? ile aram?za girece?inden aç?sal boyutu en büyük olsa bile yine

önümüzdeki say?larla bunu sürdürmek ve bült eni gökyüzüne merakl?

onu görme ?ans?m?z olmayacak. Çizimlere göre 15 A?ustos 2015'e

geni? bir kit leye ula?t ?rmak ist iyoruz. Bu nokt ada bült ende yay?nlamak

kadar onu ak?am saatlerinde ama her geçen gün gökyüzünde aç?sal

üzere ast ronomi/ast rofizik çal??malar?yürüt en t üm ö?renciler ve

olarak Güne?'e daha yak?n olarak görece?iz. Bunun anlam?gözlem
süremiz ve görme ?ans?m?z her geçen gün azalacak. T am 15
A?ustos'taki konumunun ad?"alt kavu?um".
Alt kavu?uma gelinceye kadar geçen günler içinde yolun yar?s?na
geldi?inde (yani 36. günde), "hilal" evresindeydi. Güne?'ten ald???
?????en iyi yans?tt?ve gökyüzünde en parlak olarak göründü (10
temmuz 2015). Bu kadar yüksek parlakl??a ula?mas?n?n nedeni
uzakl?k ve ayd?nlanma oran?aras?ndaki uyumdur.

ö?ret im görevlilerine bir ça?r?da bulunmak ist iyoruz. Bült ende a?a??da
yer verilen ba?l?klar dahilinde özgün yaz?, çeviri ve derleme kat k?lar?n?z?
bizlerle payla?abilirsiniz:
- Haber l er : Çe?it li uzay ajanslar?n?n (NASA, ESA vb.) ve büyük
t eleskop projelerinin (Hubble, Chandra vb.) bas?n duyurular?n?t emel
alarak, gerekli yerlerde k?sa aç?klamalar ekleyip olu?t urulmu? derleme
yaz?lar?(yakla??k 250- 300 kelime)
- Ast r on om i /Ast r of i zi k Ar a?t ?r m al ar ?: Okurlar?n kendi
ara?t ?rmalar?n?, t ez çal??malar?n?ula??labilir ve anla??labilir (denklem

15 A?ustos 2015 tarihi Venüs gözlemcileri için "olanaks?z" bir gün.

ifadeleri kullanmadan) bir dille genel okuyucuya yönelik haz?rlad???

?a??rt?c?olan hareket ve görünüm zaman?, bundan sonraki günlerde

yaz?lar(yakla??k 450- 500 kelime)

ba?layacak. Galileo teleskobuyla ilk defa Venüs gözlemlerini

- Gök yü zü Fot o?r af l ar ?: Ast rofot o?rafç?l?kla ilgilenen okurlar?m?z?n

yap?ncaya kadar anla??lamayan gökyüzündeki bu ?a??rt?c?hareketler

kendi çekt ikleri gökyüzü fot o?raflar?n?, fot o?raf?n k?sa bir hikayesiyle

1610 y?l?nda onun gözlemleriyle birlikte anla??ld?.

payla?t ?klar?fot o?raf ve yaz?lar (fot o?raf?n yüksek çözünürlüklü hali ve

Güne?'in ve Venüs'ün yörüngedeki konumlar?n?ve bunlar?n
gökyüzündeki izdü?ümlerini gözünüzde canland?r?rsan?z, Venüs
hareket yönüne göre Güne?'ten daha önde olaca??için ak?amlar?
ondan önce batacakt?r. Bu da bizim Venüs'ü gökyüzünde Güne?
oldu?u için göremeyece?iz anlam?na gelir. Peki ne zaman
gözleyece?iz?

yaz?için yakla??k 100- 150 kelime)
Her ay?n 10'unda yay?nlanan Gökyüzü Bült eninde yay?nlanmak üzere
kat k?lar?n?z?bir önceki ay?n 25'ine kadar (örne?in Eylül say?s?için son
t arih 25 A?ust os) gok yu zu @t ad.or g.t r adresine, kullan?lacak
görselin yüksek çözünürlüklü hali ve yaz?n?n OpenOffice ya da Word
gibi bir yaz?edit örüyle haz?rlanm?? halini gönderebilirsiniz.
K at k?lar?n?z yay?n kurulu t araf?ndan de?erlendirilip uygun görüldü?ü
t akdirde bir sonraki say?da yay?nlanacakt ?r.
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Foto?raf 1 ©NASA / JPL / JHUAPL / SwRI / Emily L akdawalla

PLÜT ON VE JEOL OJ?K
HAR?K AL ARI
Volkan Özen*
Yeni Ufuklar?in yak?n geçi?i ard?ndan gönderdi?i foto?raflara
bakt???m?zda öyle gözüküyor ki Plüton jeolojik olarak son derece
karma??k bir yüzeye sahip. Yeni Ufuklar??n gönderdi?i bu harika
foto?rafa [ Foto?raf 1] bakt???m?zda insan?n solu?unun
kesilmemesi imkâns?z. Bu kadar küçük bir kütlede, neredeyse
boylar?3500 metreye varan da? yap?lar?n?meydana getiren
kuvvetin kayna??büyük bir tart??ma konusu. Bilindi?i gibi, küçük
kütleli gök cisimlerinde tektonik aktiviteyi yöneten kuvvetler, bu
gök cisimlerinin çok daha büyük kütleli gezegenlerle kütleçekimsel
gel- git ekili?imi sayesinde meydana gelmektedir. Fakat Plüton
sisteminde böyle bir durum ile kar??kar??ya de?iliz. Bilim
insanlar?na göre, Plüton gözlemlerinden anl?yoruz ki buzul
gezegenlerdeki jeolojik aktiviteyi meydana getirecek enerji için
kütleçekimsel etkile?ime ihtiyaç bulunmuyor. Bu noktada son
derece ku?kucu olmakta, her zamanki gibi, fayda var. Çünkü, ?Bu
enerjinin kayna??nedir?? sorumuz hala yan?ts?z kalmakta. Asl?na
bakarsan?z, henüz her ?eyin ba??nda oldu?unu söyleyebiliriz. ?lk
gözlemlerin ?????nda kesin bir kan?ya varmak çok zor. Bilim
insanlar?n?n ilk olarak adres gösterdikleri enerji kayna??n?
radyoaktivite olu?turuyor. Plüton?un yüzeyini ?ekillendiren jeolojik
dinamiklerin kayna??radyoaktif enerji olabilir. Fakat bu kestirme
aç?klaman?n ciddi sorulara kap?aralad???n?unutmamak gerekiyor;
özellikle Plüton?un nas?l olu?tu?una dair ortaya at?lan hipotezleri
s?nayacak ciddi sorulara.

Foto?raf 2 ©NASA / JPL / JHUAPL / SwRI
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[ Fotograf 1] 'in gezegen jeolojisi aç?s?ndan son
derece çarp?c?oldu?u söylenebilir. Bu uzay?p
giden da? silsileleri (foto?raf?n üst k?sm?)
jeolojik aktivitenin kan?tlar?ndan biri olabilir.
E?er öyle ise; bu kadar küçük bir kütle için
bu jeolojik aktivite gerçekten beklenmedik
bir ?ey. Bunun yan?nda, Plüton?un bu
bölgesinde herhangi bir krater izine
rastlam?yoruz. Bu, Plüton?un buzul yüzeyinin
tektonik aktiviteler taraf?ndan denetlendi?ine
ve tekrar ?ekillendirildi?ine olas?l?k veren
elimizdeki kan?tlardan bir di?eri. Yeni
Ufuklar görevinde çal??an jeologlar?n
tahminine göre bu bölgedeki jeolojik yap?lar
100 milyon ya??ndan daha ya?l?de?iller. Bu
ya? tahminin dayand?r?ld???gözlemlerden
biri, bu bölgede tek bir kratere bile

Üstte: Yak?n geçi?ten yakla??k yedi saat sonra, Yeni Ufuklar harika bir foto?raf daha çekti:
Plüton?un atmosferi. Foto?rafta kolayl?kla atmosferin katmanlar? görülebiliyor.. ©NASA /
JHUAPL / SwRI / düzenleme: Emily Lakdawalla

rastlam?yor olu?umuz. Bunun yan?nda, Yeni
Ufuklar görevinde çal??an bilim insanlar?n?n
yapt???bas?n konferanslar?ndan biliyoruz ki
yüksekli?i 3500m'ye varan bu da? yap?lar??su

Yeni Ufuklar??n gönderdi?i foto?raflar üzerinden, kar??la??lan jeolojik yap?lar?n

buzu?ndan olu?mal?çünkü ?su buzu?nun bu

evrimine dair kesin bir sonuca varmak son derece zor. ?imdilik, elde edilen verilerin

denli yükseltiler olu?turabilecek kadar

analiz edilmesini ve yay?nlanmas?n?bekleyece?iz. Plüton?un etkileyici yüzeyi bizi ciddi

kuvvetli oldu?unu biliyoruz.

sorularla ba? ba?a b?rakt?. Belki de bir ke?fin en heyecanl?taraf?da bu!

Yeni Ufuklar?in gönderdi?i birdi?er

K aynaklar:

görüntüde [ Foto?raf 2] göze çarpan bir di?er

Nature News

heyecan verici ?ey ise, Plüton?un buzul
yüzeyindeki renk farkl?l?klar?. [ Foto?raf 2] ?de

Planetary Society Blog - I

görüldü?ü gibi koyu renkli bölgede (Cthulhu

Planetary Society Blog - I I

Bölgesi) bir çok krater göze çarp?yor. Fakat
parlak bölgede (Sputnik Düzlü?ü) krater

* ?stanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisli?i Bölümü L isans Ö?rencisi

çukurlar?n?göremiyoruz. Böyle bir gözlemde,
bilim insanlar?n?n ilk vurgulad????ey, koyu
alanlar?n, parlak alanlara göre daha ya?l?
oldu?u. K ronolojik olarak dü?ündü?ümüzde,
krater çukurunu dolduran ve kapatan

Foto?raf 3 ©NASA / JPL / JHUAPL / SwRI

malzemenin kraterin olu?umundan daha genç
olmas?gerekiyor. Bunun basit fakat etkili bir
gözlem oldu?u söylenebilir. Göreceli ya?
tayini etkili bir araç çünkü, kraterleri örten
malzemenin ta??n?m?na dair izleri nerede
aramam?z gerekti?ini i?aret ediyor. Yeni
Ufuklar??n gönderdi?i foto?raflarda bu akma
izlerine rastlad?k! [ Foto?raf 3] ?te görüldü?ü
üzere nitrojen buzu ak?nt?lar?n?n izleri son
derece belirgin. Bu olu?umlar, Plüton?un
buzul yüzeyinde malzeme ta??n?m?oldu?unun
en büyük kan?tlar?ndan birini olu?turuyor.
T a??nan malzemenin, Cthulhu Bölgesi?ndeki
kraterleri doldurdu?u yine ayn?foto?rafta
aç?k ?ekilde görünüyor.
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AVRUPA AST RONOM? VE UZAY B?L ?ML ER?
HAFT ASI NDAN NOT L AR
Ba?ak Ekinci*

Avrupa Astronomi Birli?i'nin (EAS) her y?l

Aksaker, Do?u Anadolu Gözlemevi' ni (DAG) tan?tan çal??malar?ile kat?ld?. Yrd. Doç. Dr.

düzenledi?i, 20 y?ld?r geleneksel olarak

Ay?e Ulubay S?dd?ki ve ben ''Samanyolu Merkezinde, Süper K ütleli K aradelik Etraf?nda

toplanan Avrupa Astronomi ve Uzay

Yer Alan Genç Y?ld?z ve Gaz Disklerinin Zaman Evrimi'' çal??mas?ile kat?ld?k.

Bilimleri Haftas?(EWASS), bu y?l ?spanya,
Tenerife'de 22- 26 Haziran tarihleri
aras?nda yap?ld?. T üm Avrupa ve ötesinden
1200 kat?l?mc?n?n kat?l?m?yla gerçekle?en
konferansta 700 konu?ma yer al?rken,
300'ün üzerinde poster sunumu vard?.
Burada gerçekle?tirilen Avrupa Astronomi
Derne?i temsilciler toplant?s?na, T ürk
Astronomi Derne?i'ni (T AD) temsil etmek

EWASS 2015'de ödüller, teorik ve gözlemsel astrofizik alan?nda ayr?ayr?verildi. Merac
Prize ödülü; teorik astrofizik alan?nda M. Mapelli'ye, Samanyolu merkezinde süper kütleli
karadelik etraf?nda yer alan y?ld?zlar?n olu?umuna yönelik modelleme yapan çal??mas?na
verilirken, gözlemsel astrofizik alan?nda, y?ld?zlar?n iç yap?s?n?n çal???lmas?n?sa?layan ve
özellikle ya?lar?n?n belirlenmesinde daha kesin sonuç vermesiyle önemli olan
''astrosismoloji'' yoluyla k?rm?z?dev y?ld?zlar?n iç yap?s?n?çal??an S. Hekker'e verildi.
T ycho Brahe Prize ödülü ise M. Mayor'a Dünya benzeri gezegen bulunmas?çal??mas?yla
verildi.

üzere, T AD Ba?kan?Aysun Akyüz ve Genel

Yukar?da bahsetti?im gibi konferansta ayn?anda gerçekle?en birçok paralel oturum

Sekreteri Ay?e Ulubay S?dd?ki kat?ld?.

vard?. Benim kat?ld???m oturumlardan biri galaksi merkezlerinin etraf?nda yer alan süper

Toplant?da kat?l?mc?say?s?n?n art???na

kütleli karadeliklerin olu?umuna yönelik teorilerden bahsederken, bir di?eri bu

de?inilirken özellikle yüksek lisans,

karadelikler etraf?nda yer alan kütle aktar?m disk modelleriyle ilgiliydi. Di?er dinleme

doktora ö?rencilerinin ve ödül alan kad?n

f?rsat?buldu?um iki sempozyumdan ilki, yukar?da bahsetti?im alandan oldukça farkl?

ara?t?rmac?say?s?n?n bu konferasta

olan, galaksilerin kimyasal element bollu?u ve geni?leyen evren modelinin

fazlal???na dikkat çekildi ve bundan sonra

ke?fedilmesinde de önemli rol oynayan T ip I a süpernovalar?n?n tam olarak bilinmeyen

yap?lacak EWASS K onferanslar?n?n hangi

patlama öncesi durumlar?ve patlama mekanizmalar?n?içerirken, di?eri bu alanla

kriterlere göre yap?laca??tart???ld?. Bu

ba?lant?l? olan, süpernovalar?n ilk durumunu belirleyen yüksek kütleli y?ld?zlar?n evrimi

konferansta genel konu?malar ve önemli

ile ilgiliydi. T üm oturumlar gözlemci ve teorisyenlerin yapt?klar?konu?malar sayesinde

çal??malar?n ödüllendirilmesi yan?nda,

birlikte fikir al??veri?inde bulunarak ilerledi.

hergün yakla??k 9 saat süren 23 paralel

5 gün boyunca her gün gerçekle?en genel konu?malar, K ozmik Arkaplan I ??mas?n?n

oturum yer ald?. K onferans'a T ürk

(CMB) ke?fedilmesinin 50. y?l dönümü olmas?nedeniyle, ''CMB'' konu?mas?ile ba?lad?.

Astronomi Derne?i üyelerinden Prof. Dr.

Y?ld?z ve gezegenlerin olu?umunun anla??lmas?nda önemli yer tutan boyutlar?Jüpiter ve

Aysun Akyüz ''NGC 2207/I C 2163

küçük y?ld?zlar aras?nda kalan kahverengi cücelerin ke?finin, yak?n galaksilerin iç

Çarp??an Galaksilerinde A??r?Parlak

yap?lar?ve y?ld?z olu?umu gibi konular?n da içinde oldu?u genel konu?malar, kuyruklu

X- ???n?K aynaklar?n?n Optik Bölgede

y?ld?z 67P'de Philae sondas?bulunan Rosetta uzay arac?ndan al?nan son verilerin

Gözlemleri'' çal??mas?ile kat?l?rken, Prof.

anlat?lmas?ile son buldu. EWASS 2015'de yap?lan tüm konu?malar hakk?nda daha

Dr. ?ölen Balman, ''Tekrarlayan Nova

ayr?nt?l?bilgiye http://eas.unige.ch/EWASS2015/ internet sitesinden ula??labilinir.

T Pyx'in Durgun Faz X- ???n?Emisyonu ve
bunun Beyaz Cüceler Etraf?ndaki Madde

* Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü Doktora Ö?rencisi

Aktar?m Ak???na Etkisi'', Dr. Naz?m

11

gökyüzü a?ustos 2015

duyurular
HAK K I ÖGEL MAN YAZ OK ULU:
T EMEL B?L ?MC?L ER ?Ç?N AST RONOM?
T ürk Astronomi Derne?i (T AD) ve Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü)?nin düzenledi?i ?Hakk? ÖGEL MAN Yaz Okulu: Temel Bilimciler için
Astronomi? bu y?l 7 ? 11 Eylül 2015 tarihlerinde Ç.Ü ?Uzay Bilimleri ve Güne? Enerjisi Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi? (UZAYMER)?de
düzenlenecektir.
T AD, Bilim Akademisi ve Bo?aziçi Üniversitesi deste?i ile ba?lat?lan ? Hakk?ÖGEL MAN Yaz Okulu: Astronomlar için Fizik? ba?l???yla son
üç y?ld?r Ali AL PAR (Sabanc? Üniv.) taraf?ndan düzenlenmekte ve asistan ögrencilerinin katk?lar? ile sürdürülmekteydi. Bu y?l gelen
öneriler do?rultusunda yaz okulumuz, T AD ve Ç.Ü. deste?i ile ?Hakk? ÖGEL MAN Yaz Okulu: Temel Bilimciler için Astronomi? olarak
gerçekle?tirilecektir.
Okulun amac?, Astronomiye ilgi duyan temel bilim ögrencilerine; temel ve güncel astronomi konular?n?n, alandaki bilimsel geli?melerin
anlat?lmas?, astronomi programlar?n?n, teleskop ile gözlemsel çal??malar?n tan?t?m? ve mezunlar?n?n i? ve çal??ma olanaklar?n?n tart???lmas?
çerçevesinde 5 günlük yo?un ancak e?lenceli bir çal??ma program?içinde sunulmas?d?r. Detayl?bilgiyi a?a??daki posterde verilen internet ve
ileti?im adreslerinden edinebilirsiniz.
Bu yaz okulu Ç. Ü. Bilimsel Ara?t?rma ve Projeler birimi FBT - 2015- 4810 nolu projesi taraf?ndan desteklenmektedir.
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göze çarpan kareler

Yeni Ufuklar uzay arac?n?n Plüt on'a yak?n geçi?inin hemen öncesinde elde edilen bu et kileyici
görünt üde, yüzeyde büyük bir alan kaplayan ve Tombaugh bölgesi olarak adland?r?lan kalp
?eklindeki olu?um görülüyor. © NASA/APL /SwRI

göze çarpan kareler

Yay t ak?my?ld?z? içindeki L agün Bulut susu amat ör ast ronomlar?n favori hedeflerinden biridir.
Bulut sunun bir bölümünü olu?t uran, yo?un y?ld?z olu?um akt ivit esi, genç y?ld?zlar?n rüzgarlar?ve
karanl?k gaz bulut lar?yla dolu bu görünt ü Hubble Uzay Teleskobu ile elde edildi. ©NASA, ESA, J.
Trauger (Jet Propulsion L aborat ory)

kapak konusu
YA?AM MÜZ?? ?NDEK ? BA?K A NOT AL ARI
ARAYI ?T A GÜNE? S?ST EM?
ODT Ü Amatör Astronomi Toplulu?u*

A

rz??n misafirperver topraklar?nda
evrimle?mi? varl?klar olan bizler,
medeniyetimizin ortaya ç?kt???
zamanlardan bu yana
gökyüzünde yaln?zl???m?z?

payla?aca??m?z ba?ka varl?klar ar?yoruz. Ba?ka

bir de?i?le Carl Sagan??n dedi?i gibi ?Ya?am
bestesinin di?er notalar?n?ar?yoruz.? Bu
ara?t?rmalar?n ba?lad???ilk adres ise Güne?
sistemimiz. Yaz?m?zda sizlere bu aray??lar?n

arac?Mars?a ula?t?ve su buzullar?içerdi?i dü?ünülen kan?tlar toplad?ancak ne yaz?k ki
toprak örneklerinde ya?am belirtisine rastlanmad?. 1997 y?l?nda Pathfinder görevi
dahilinde Sojouner uzay arac?Mars?a yerle?ti, 17 binden fazla foto?raf gönderdi, 15 kaya
ve toprak örne?i inceledi ve su buhar?belirtilerine rastlad?. 2004 y?l?nda ise Spirit ve
Opportunity Mars?a ula?t?. Uzun çal??malardan sonra eski Mars??n ?l?k, nemli ve
ya?anabilir oldu?una dair kan?tlara ula??ld?. 2010 y?l?nda Dünya?da ya?am?n kayna??
olan organik maddeler ke?fedildi. T üm bu geli?meler Curiosity uzay arac?n?n
gönderilmesinin ve öne sürülen tezler için kan?tlar toplanmas?n?n önünü açt?.
Curiosity?nin ana amac??u anda ya da geçmi?te Mars??n ya?anabilir bir yer olup
olmamad???n?ortaya ç?karmakt?r. 2013 y?ll?n?n ba?lar?nda geçmi?te ya?an?labilir
özelliklere sahip oldu?una dair bilgiler bulundu. ?lk örneklerde kükürt, azot, hidrojen,

Güne? Sistemi?ndeki duraklar?ndan
bahsedece?iz
Kap? Kom ?u m u z M ar s
Ço?u zaman popüler bilim dergilerinde,
gazetelerde ve hatta televizyonda s?k s?k Mars ile
ilgili bir haber görürüz. Gördü?ümüz haberlerin
ço?u bizlerin yaln?z olmad???, Mars?ta da
ya?am?n olabilece?i ile ilgilidir. Bu durum sizleri
de heyecanlad?rm?yor mu?
Uzun y?llardan beri pek çok bilim insan?bunun
gerçekten oldu?una inanmak istedi ve baz?
çal??malar yapt?lar. T arihsel olarak k?saca
bahsetmek gerekirse; ilk olarak 1877 y?l?nda
?talyan astronom Giovanni Schiaparelli Mars
yüzeyinde hayali geometrik desenler ke?fetti ve
?canali? ad?n?verdi?i bu çizgilerin geli?mi? bir
medeniyete ait su yollar?oldu?unu dü?ündü.
Daha sonra 1894 y?l?nda Percival L owell 15
y?ll?k u?ra??n ard?ndan Mars?ta ak?ll?ya?am
tezini çal??mak için Flagstaff Arizona?da bir
gözlemevi kurdu. 1909 y?l?na geldi?imizde
Nikola Tesla Marsl?lar?n bizlerle radyo vericisi
arac?l???ile ileti?im kurmaya çal??t???n?iddia
etti. 1965 y?l?nda ilk Mars uzay arac?Mariner 4,
ilk kez k?z?l gezegenin Ay?dakilere benzer
kraterlerinin foto?raf?n?çekti ama maalesef
Marsl??ehirler bulamad?. 1976 y?l?nda Viking

"Cur iosity?nin a na a ma c??u a nda ya da
geçmi?te M a r s??n ya ?a na bilir bir yer olup
olma ma d???n?or taya ç?ka r ma kt?r ."

Üst t e: M ars yüzeyinde geçt i?imiz y?l gözlenen met an konsant rasyonundaki de?i?im,
gezegenin yüzeyindeki met an kaynaklar?ve döngüleri üzerine dikkat leri çekt i ©NASA
Türkçele?t iren: Ümit F. Özyar
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Solda: NASA Cassini görevinin elde et t i?i Tit an
uydusunun kuzey yar?mküresindeki göller ve
denizlerle kapl?bölge. Sat ürn'ün Tit an
uydusunun, Güne? Sist eminde Dünya d???nda
yüzeyinde kararl?s?v?bulunan t ek yer oldu?u
biliniyor. ©NASA/JPL - Calt ech/ASI /USGS

metan döngüsüne sahip olmas?ve
Dünya?n?n ilk zamanlarda sahip oldu?una
benzer bir atmosferinin olmas?bilim
insanlar?n?n ilgisini T itan??n üzerine
çekiyor. Dünya?da oldu?u gibi, T itan??n
atmosferi ço?unlukla nitrojenden, ayn?
zamanda az miktarda metan ve di?er
karma??k hidrokarbonlardan olu?uyor.
Canl?ya?am formlar?üzerine çal??an bilim
insanlar?, T itan??n yüzeyinde
al??ageldi?imiz anlamda bir ya?am?n
oldu?unu dü?ünmüyorlar. Baz?bilim
insanlar?da T itan?n?n yeralt?ndaki
okyanuslar?nda ya?anabilir bir çevre
bulunabilece?ini dü?ünüyor. Güne??e olan
uzakl???sebebiyle son derece so?uk olan
T itan?daki kimyasal süreçlerin geli?mesi
uzun sürüyor.
EUROPA
E?er siz de çocukken 1982 senesinde
oksijen, fosfor ve karbona rastland?. Bu elementler ya?am için gerekli temel maddeleri
olu?turmas?na ra?men, bu durum yine de Mars?ta ya?am oldu?unu kan?tlamaya yetmiyor.
Bundan dolay?Mars?ta ya?am?n var olup olmad???hala cevaplanmay?bekleyen bir sorudur.

Arthur C. Clarke taraf?ndan yaz?lan Bir
Uzay Maceras?: 2010 kitab?n?
okumu?san?z, uzun süre Europa?n?n hayat
bar?nd?rd???n?dü?ünmü? olabilirsiniz.

T?TAN
Her astronomun rüyalar?n?süsleyen gaz devi Satürn?ün en büyük uydusu T itan, Güne?
Sistemi?nin en ilginç uydular?ndan biridir. 1655 y?l?nda Hollandal?astronom Christiaan
Huygens taraf?ndan ke?fedilen gök cismi Merkür gezegeninden daha büyük ve ayn?zamanda
kal?n ve yo?un bir atmosfere sahip oldu?u bilinen tek uydudur. Atmosferinin kal?n ve puslu
olmas?yüzeyinin direk olarak incelenmesini engellemektedir. Yüzeyden çok daha yukar?larda
bir iyonosfer tabakas?n?n oldu?u, Voyager uzay arac?n?n K as?m 1980?de yapt???radyo
ölçümleri ile ilk defa gözlendi. Ancak uydunun iyonosferi hakk?nda bildiklerimizin bir ço?u
Cassini uzay arac?n?n Temmuz 2004?te Satürn?ün yörüngesine girmesiyle ortaya ç?kt?. Cassini
uzay arac?2004?ten bu yana uyduya yak?n uçu?lar gerçekle?tirdi. 2005?te Cassini ile Satürn
sistemine ta??nan Huygens sondas?para?ütle T itan??n yüzeyine indirildi.

"Tita n??n yüzeyinde meta n ve eta nda n olu?a n
göller , denizler , ?r ma kla r oldu?unda n dünyaya
çok benzeyen bir diya r ola r a k a n?l?yor ."

Güne? Sistemimizdeki en büyük gezegen
olan Jüpiter?in, 1610 y?l?nda Galileo Galilei
taraf?ndan ilk kez detayl?gözlemleri ile
Galileo uydular?olarak adland?r?lan dört
uydusundan en küçü?ü olan Europa,
ya?anabilirlik aç?s?ndan umut vadeden bir
adayd?r. Jüpiter?in etraf?ndaki bir
dolan?m?n?üç buçuk günde tamamlar ve
bizim Ay??m?z gibi, uydusu oldu?u
gezegene her zaman tek bir yüzü
dönüktür.
1973 y?l?nda, Pioneer 10 ve Pioneer 11
Europa?n?n ilk foto?raflar?n?bize
ula?t?rd?lar. Bunun ard?l?olarak 1979?de
Voyager 1 ve Voyager 2, uydunun yüzeyine
ait detayl?foto?raflar edinmemizi

T itan??n yüzeyinde metan ve etandan olu?an göller, denizler, ?rmaklar oldu?undan dünyaya

sa?lad?lar ve uydunun yüzeyinin buz yap?l?

çok benzeyen bir diyar olarak an?l?yor. Bu diyar mevsimleri, rüzgarlar?, ya?murlar?, volkanlar?

oldu?unu böylece görmü? olduk. Bunlar?

ve tektonik faaliyetleri olan bir dünya. Uydunun, Dünya?daki su döngüsüne benzer ?ekilde bir

takiben, 1995 y?l?nda Galileo?nun an?s?na
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gönderilen Galileo Uzay Arac?,
Europa?n?n buz yüzeyinin alt?nda yer alan
s?v?su okyanusunun varl???n?i?aret eden
veriler gönderdi ve uydunun, ya?ama
elveri?li olabilece?i fikrini güçlendirdi.
Günümüzde, Europa?n?n ince ve jeolojik
olarak aktif buz kabu?unun alt?n?n, tuzlu
sudan meydana gelen bir okyanus ile kapl?
oldu?u dü?ünülüyor . ?nce kabuk
modeline göre, yüzey ve okyanus aras?nda
madde al??veri?i gerçekle?me olas?l???
mevcut ve uydunun üzerinde gördü?ümüz
çatlaklara neden olan tektonik hareketler
bu modeli i?aret ediyor. Jüpiter?in
radyasyon ku?a??ndan gelen
parçac?klar?n, su moleküllerini hidrojen
peroksite dönü?türmesi ile kimyasal
enerjinin ortaya ç?kmas?mümkün ve bu
ya?anabilirlik sa?lanmas?aç?s?ndan
önemli bir tepkime. Europa, okyanusunun
direkt olarak kayasal çekirde?i ile temasta
olmas?bak?m?ndan di?er uydulardan
farkl?d?r. Callisto?nun ve Ganymede?in de
iki buz katman?aras?nda s?v?su okyanusu
bulundurduklar?dü?ünülmektedir.
Uydunun ya?ama ev sahipli?i yap?p
yapmad???n?ö?renmeye, 2020 y?l?nda
NASA?n?n Europa?ya gönderece?i uzay
meki?i ile bir ad?m daha yakla?aca??z.
ENCELADUS

Jüpiter'in yüzeyinin buzlarla kapl?oldu?u bilinen

Amatör astronomiyle ilgileniyorsan?z ve

Europa uydusunun, yüzeyinin alt?nda büyük bir

y?l?n do?ru zaman?n?yakalay?p

okyanusa ev sahipli?i yapt???dü?ünülüyor. Üstteki

teleskobunuzla gökyüzüne bakarsan?z
Satürn?ü ve onun parlak halkalar?n?

görüntüde yüzey alt?ndaki bu yap?lardan kaynakl?
hidrotermal aktivite de görülüyor.

görürsünüz. Biraz da hayal gücünüzün
yard?m?yla orada ya?ayan geli?mi? bir
uygarl?k, halkalarda dola?an uzay gemileri

Enceladus?ta ya?am olabilece?ine dair ilk görü?ler 2004?den beri Satürn?ün yörüngesinde

ve hatta o halkalardaki buz kütlelerinden

dönen Cassini uzay arac?yla ortaya ç?kt?.

birine karpuz b?rak?p so?umas?n?

Enceladus buzullarla kapl?bir cisim fakat bilim insanlar?na göre oldukça da aktif. Güney

bekleyen piknik yapan bir uzayl?T ürk

kutbundaki gayzerlerden ç?kan büyük miktardaki su, uydunun buzlu yüzeyinin alt?nda bir

ailesi hayal edebilirsiniz. Bunlar biraz

okyanus olabilece?ini ve bunun mantoyla da etkile?imde olabilece?ini gösteriyor. Böyle bir

uçuk olabilir elbette, fakat en az?ndan o

ortam?n ya?am?n olu?mas?için gereken kimyasal reaksiyonlar aç?s?ndan oldukça uygun

halkalar?n birinde ya?am bak?m?ndan

oldu?u dü?ünülüyor. Cassini?den gelen verilere göre de okyanus tuzlu ve basit bir yap?ya

biraz da olsa bize umut verebilecek bir

sahip. Ayr?ca pH derecesi 11- 12 civar?nda ve bu da Dünya?da ya?ayan baz?canl?lar için

uydu var: Enceladus!

elveri?li. Bu pH derecesi okyanusta hidrojenin üretildi?ini gösteriyor olabilir. Hidrojen de

Enceladus, 1789 y?l?nda William Herschel

aminoasitlerin olu?mas?için gereken enerji için elveri?li bir kaynakt?r. Enceladus gibi buz

taraf?ndan ke?fedildi. K ?z?da ona Yunan

kapl?uydular?incelememiz için gereken ekipmanlar hala çok az. SET I (Dünya D???Ak?ll?

mitolojisindeki bir titan?n ad?n?takt?.

Ya?am Arama projesi)?de çal??an Nathalie Cabrol??n bu uydular?ara?t?rmak için sundu?u

Enceladus, Satürn?ün en iç halkas?olan E

ak?ll?robotlar fikri çok umut verici. Zor ?artlara uyum sa?layabilen bu robotlar

halkas?nda bulunuyor ve ilk kez Voyager

gerçekle?tirildi?inde Güne? Sisteminde ya?am aray???m?z için bir devrim niteli?inde olabilir.

görevi taraf?ndan foto?raflnd?.
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KUYRUKLU YI LDI ZLAR,
ASTERO?TLER VE M ETEORLAR
K onu, Dünya d???ya?am oldu?unda, daha
ufak kalan gök cisimleri de göz ard?
edilmemelidir. Dünya atmosferine giren
meteoritlere, yani gezegenler, uydular,
asteroitler ve kuyruklu y?ld?zlardan çe?itli
sebeplerle kopan parçalara, meteor ad?
veriliyor. Mars ve Jüpiter aras?nda kalan
Asteroit K u?a???nda yo?un olarak bulunan
ve Güne? etraf?nda dönen kaya parçalar?
asteroit olarak adland?r?l?rken, benzer
biçimde Güne? merkezli yörüngeleri olan
ancak buz ve kaya parçalar?ndan meydana
gelen gök cisimlerine kuyruklu y?ld?z
deniliyor. K uyruklu y?ld?zlar, daha
uzaklardan gelen gök cisimleri: Bir k?sm?
Neptün?ün yörüngesinin d???ndaki K uiper
K u?a???ndan, bir k?sm?ise bu ku?a??n da
ötesinde kalan, Güne? Sistemini küresel

Üstte: Satürn sistemini y?llard?r gözleyen Cassini uzay arac?, Enceladus uydusunun güney yar?mküre
bölgesinden d??ar?sal?nan, su içeri?i zengin f??k?rmalar gözledi. Üstteki görsel bunlara kaynakl?k etti?i
dü?ünülen yüzey alt?okyanus ve merkeze yak?n aktiviteyi gösteriyor.

bir ?ekilde sard???dü?ünülen Oort
Bulutu?ndan.
Ya?am formlar?n?n do?rudan asteroit ve
kuyruklu y?ld?zlar üzerinde varl???n?
sürdürüp sürdüremeyece?i, bilim insanlar?

"Bu hipoteze gör e, ya ?a m Dünya ?ya ba ?ka
kayna kla r da n, meteor la r a r a c?l???yla ta ??nm??
ola bilir ."

aras?nda bir tart??ma konusu. K üçük
boyutlar?iç ?s?lar?n?korumalar?n?özellikle

biraz kurgusal kalan bir iddia olsa da, temelde panspermia (pan: tüm, sperma: tohum)

Güne??ten uzaktayken neredeyse imkans?z

hipotezine biraz benziyor. Bu hipoteze göre, ya?am Dünya?ya ba?ka kaynaklardan, meteorlar

hale getirdi?inden, kuyruklu y?ld?zlarda

arac?l???yla ta??nm?? olabilir. A??r?ko?ullarda binlerce y?l ya?ayabilen bakteri endosporlar?n?n,

çözünmü? su bulunmuyor ve bunun ya?am?

uzay ortam?nda da varl???n?sürdürebildi?i biliniyor. Henüz böyle formlar?n ta??nd???resmen

desteklemesi pek olas?de?il. Yine de yak?n

kan?tlanmam?? olsa da meteorlar?n gezegenimize en ilkel tek hücrelileri olu?turan kompleks

zamanda Güne? Sistemi?nin bilinen en

organik molekülleri getirerek ya?am?n temellerini atm?? olmas?oldukça olas?. Bunlar?n

büyük asteroidi Ceres?te, Güne??e daha

d???nda 1996 y?l?nda, Mars?tan gelen meteorlar?n bir örne?i olan AL H84001?de, biyolojik

yak?n geçti?i konumlarda su ç?k??lar?n?n

tepkimeler sonucu ortaya ç?km?? gibi duran olu?umlar ve Dünya?da sonradan benzerleri

gözlemlenmesi, kabu?unun alt?nda ilkel

ke?fedilen nanobakterilere benzeyen ufak yap?lar gözlenmi?ti. Ancak bunlar?n gerçekten

ya?am formlar?veya geli?mi? organik

biyolojik süreçler sonucunda olu?up olu?mad???kesin olarak bilinmiyor. Bu konularda

moleküller bar?nd?rabilece?ine dair

yapt???m?z her ara?t?rma bizleri cevaba bir ad?m daha yakla?t?r?yor ve Güne? Sisteminde

heyecan yaratm?? durumda. Asteroit ve

potansiyel bir ya?am bulma konusundaki aray??lar?m?z sürmeye devam edecek.

kuyruklu y?ld?zlar, üzerlerinde s?v?halde su
oldu?u bir zamanlar ya?am bar?nd?rd?ysa

Kayn ak l ar

da Dünya?ya ula?an meteorlarda buna dair

L ife in the Universe - JeffreyBennett, SethShostak, Bruce Jakosky

bir ipucuna henüz rastlanmad?. Ancak,

T itan- Exploring an Earthlike World - Athena Coustenis & Fredric W T aylor

ya?am formlar?do?rudan ta??nmasa da,

L ife Beyond Earth - Athena Coustenis & T herese Encrenaz

meteorlar?n hayat?n yap?ta?lar?n?
bar?nd?rmas?olas?l???, bilim insanlar?

NASA, Solar System Exploration

taraf?ndan ra?bet görüyor. K omplo teorisi

NASA Mars Bas?n Bülteni

tad?n?az çok yakalayan iddialarla

Phys.org

a?inaysan?z, biz insan ?rk?n?n Dünya?ya,
dinozorlar?yeryüzünden silmi? oldu?u

Space.org

dü?ünülen meteor arac?l???yla gelen uzayl?

* Yaz?y?haz?rlayanlar: Arev Pelin Sumer, Ataberk Teknekaya, Buket Akseki, Damla ?ahinba?, Güzin

istilac?lar(!) oldu?umuz dü?üncesinden de

T ürkay, Özgür Can Özüdo?ru, Seda Ba?türk, Zeynep K ?l?ç

muhtemelen haberdars?n?zd?r. Bu haliyle
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kapak konusu
NASA AST ROB?YOL OJ? 2015 KONFERANSI
VENÜS'ÜN AT MOSFER?NDE UÇAN ?EH?RL ER,
EUROPA YÜZEY?NDEK ? BUZUL L ARI N ALT I NDAK ? ENG?N OK YANUSL AR,
MARS 2020 AL ÇAK T AN UÇU?U...

Dr. Betül K acar*

N

erede o eski bayramlar diyecek
oldu?umda, referans
gosterdi?im o eski güzel
bayramlar?an?ms?yorsan?z, o
bayramlar?siz de çocuk haliniz

ile tatt?n?z demektir. Evrende ya?am bar?nd?ran
di?er gezegenleri arayan, bir yandan da
dünyam?zdaki hayat?n olu?umunu ve evrimini
anlamaya çal??an astrobiyoloji hakk?ndaki yaz?ya
neden ?ah o eski bayramlar?kli?esi ile ba?lad?bu
ara?t?rmac?demeyin. O eski bayram vakitleri
yakla?t???nda günleri sayan, heyecandan yerinde
duramayan çocuklardan biri olarak ben,
büyüyünce bir astrobiyolog oldum. Bu kocaman
halim ile iki y?lda bir gerçekle?en uluslararas?
astrobiyoloji konferans?yakla?t???nda ayn?
?ekilde heyecanlan?yorum. Astrobiyoloji
konferans?bu heyecan?m?asla kursa??mda
b?rakm?yor, daha da aç, daha da susuz bir ?ekilde
o dört günlük yo?un maratonu tamaml?yor, bir
sonraki bulu?may?iple çekiyorum.

© Julia DeMarines

Dolay?s?ile de Gökyüzü Bülteni editörü Arif
Bay?rl?astrobiyoloji ile ilgili (hem de kapak

konferans?, geleneksel olarak daha önceden belirlenen özgün bir tema etrafinda

konusunda var olacak) bir say?ç?kartmak

?ekillenir. Bu senenin ana temas?: ?Habitabilility? dedi?imiz, ?Ya?anilabilirlik, hayat?n

istediklerini söyleyip, katk?da bulunup

bar?nabilirli?i? idi. Bu tema çerçevesinde NASA?n?n merce?i alt?nda olan gezegenleri,

bulunamayaca??m?sordu?unda çok sevindim.

atmosferleri, dünya üzerindeki ?ekstrem? yani a??r?uçtaki ko?ullarda ya?ayan

Zira astrobiyoloji konferans?ndan döneli bir kaç

organizmalar?ve tabi ki hayat?n olu?umu için gerekli olan kimyasal ve biyolojik faktörleri

hafta oluyor, ben de kendimi yo?unlukla bu

tart??t?k. ??te Haziran ay?nda Chicago?da gerçekle?en astrobiyoloji konferans?ndan ilgimi

konferansta ögrendiklerimi yeniden

çeken konu ba?l?klar?ve sorular:

peki?tirmeye çal???rken buluyordum. Bu vesile ile

Astrobiyoloji 2015 konferans?n?n sordu?u ana sorular:

sizlerle bu konferansta ilgimi çeken, alan?m?z?n

- Dünyam?zdaki hayat nas?l var oldu?

belki de önümüzdeki 20 senesini

- Dünyam?zdaki hayat?n benzerlerinin ba?ka gezegenlerde de var olmas?mümkün

?ekillendirece?ini dü?ündü?üm kimi ara?t?rma

mü?

konular?n?ve sorular?n?payla?mak istiyorum.

- Bir gezegende hayat?n olu?mas?için gerekli ko?ullar neler?

Amerika Birle?ik Devletlerinde iki senede bir

- Hayat ne gibi büyük kimyasal ve biyolojik sorunlar?n üstesinden gelinerek meydana

gerçekle?en ve Ulusal Uzay ve Havac?l?k K urumu
(NASA) taraf?ndan finanse edilen astrobiyoloji
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geliyor?
- Bulutlar ve atmosferde ya?ayan bakteri türleri hayat?n olu?umuna ve gezegenlerin

gökyüzü a?ustos 2015

?ya?anabilirli?ine? ne gibi katk?lar sa?lad?
(katk?sa?lad?m?)?
- Ziyaret etti?imiz gezegenlere zarar
vermemek için ne gibi önlemler almal?y?z?
- Astrobiyoloji alan?n?n çocuklar üzerinde
yaratt???etkiyi nas?l sürdürülebilir k?lar?z?
- Uzay bilimlerinde kad?nlar?n ve di?er
az?nl?klar?n varl???n?nas?l artt?rabiliriz?

Ven ü s
Venus?ün yüksek s?cakl???nda insan ya?amas?mümkün olmasa da, atmosferin 1 bar
oldu?u yüksekliklerde s?cakl?k neredeyse 0 derece (yani biz insanlar?n polar kazak ile
bar?nabilece?i bir s?cakl?k). Dolay?s?ile NASA?nin planlar?ndan biri, Venus?ün yuzeyine
insanl?ini? program?yerine, Venus?ün atmosferine içinde insan bar?nd?racak bir zeplin
göndermek. Bu konu ile ilgilenenleri NASA?n?n YouT ube kanal?nda bu projenin
detaylar?n?n tek tek anlat?ld???harika bir anime beklemekte. Manzaras?Venus olan bir
daireye kim hay?r diyebilir?

K onferanstan seçti?im baz?konu ba?l?klar?:
M ar s 2020
K a?if (Curiosity) robotunun pe?inden Mars?a
2020?de gönderilecek robotun becerilerini

"NASA bizler e insa nl???n haya l gücünün en
kö?e bölgeler inden sesleniyor ."

dinledik; K a?if?in yapamad???, Mars??n
yüzeyinden toplan?lan numunelerin deney

Jü pi t er ?i n u ydu su Eu r opa

tüplerinde muhafaza edilmesi i?lemini, 2020?de

Yaz ba??nda aç?klanan rapor ile NASA, Jüpiter?in uydusu olan ve gezegen haritam?za

K a?if?in pe?inden gidecek olan robotun

Gallileo?nun yerle?tirdi?i Europa?y?önem listesinde yükseklere ta??d???n?aç?klad?. Jet

yapabilece?ini ö?rendik. Sorun ise ?u: Mars??n

Propulsion L aboratuar?taraf?ndan yönetilen ve yönetim kadrosunda T ürkiye kökenli

yüzeyinden toplanan kaya parçalar?gibi

fizikçi Dr. I ??k K an?k??da bar?nd?ran bu projenin kod ad??I cy Moons?. Yüzeyi,

numuneleri içeren tüp, dünyam?za nas?l geri

derinli?ini tam olarak bilemedi?imiz buzullar ile kapl?Europa?ya gönderilecek robotun

gelecek?

ana amac?, yüzeydeki buzulu delerek, yüzeyin alt?nda var oldu?u hakk?nda yüksek

E?er ?u anda ders verdi?im s?n?flar?n birinde
oturuyor olsayd?n?z, size haftaya bulu?mak üzere
arkada?lar der ve tam bu noktada dersi
bitirirdim. Heyecan ve gerilimsiz uzay merak?
olmaz say?n okuyucu. Neyse, bu bir düzyaz?
oldu?u için sizi daha fazla gerilime
sürüklemeden bir kaç olas?l???s?ral?yorum:

bulgular olan okyanusa ula?mak. Bu ad?m öncesinde NASA, Antartika?daki çal??malara
yapt???destek ile, buzul içinde ya?ayan bakterilerin, buz yüzeyini nas?l etkiledi?ini
anlamaya çal???yor. Bakteriler buzullar?n üstünde yap?sal iz b?rakabiliyor (bunlara buz
desenleri de diyebiliriz). Bakteri kolonilerinin, bu desenleri nas?l etkiledi?ini anlayarak,
buzlar?n alt?nda var olan bakterilere, yani ya?am formu hakk?nda bir bilgi sahibi olabilir
miyiz? Y?l?n 4 ay?n?Antartika?da geçiren ve var?n?yo?unu Europa?ya adam?? ara?t?rmac?
profesör Britney Schmidt için bu sorunun cevab?, çok yüksek sesli bir evet idi.

NASA?n?n tasarlad???plan ?u: Mars 2020 ile

Jam es Webb Uzay Tel esk obu

Mars??n yörüngesinde sabitlenecek bir uzay

Birkaç sene önce Virginia?daki NASA Goddard Uzay Ara?t?rma Merkezini ziyaret etmi?

arac?, yüzeye inen robotun uzay?n yörüngesine

idim. Bu ziyaretimde, uzaya ?u ana kadar gönderece?imiz en büyük teleskop olan ve

f?rlatt???numune dolu tüpleri yakalayacak.

Apollo programlar?n?n yöneticilerinden James Webb?in isim kayna??oldu?u, James

Yanl?? okumad?n?z; yüzeydeki robot, uzay

Webb Uzay Teleskopunun peteklerinden birini görme ?ans?m olmu?tu. (T ürk Astronomi

yörüngesine, içlerini toplad???örnekler ile

Derne?i?nin Gökyüzü Bülteni okuyucular?olarak, uzay çal??malar?ile ha??r ne?ir olan bir

doldurmu? oldu?u tüpleri f?rlatacak. Daha da

ara?t?rmac?için, uzaya gönderilecek, oray?tecrübe edecek bir cihaza dokunabilmenin

ç?lg?n olan detay ?imdi geliyor: robotun f?rlatt???

nas?l bir duygu oldu?unu tahmin etti?inizi dü?ünüyorum). James Webb Uzay

tüpü, uzay yörüngesinde beklemekte olan bir

Teleskobu, sahip oldu?u k?z?lötesi kapasitesi nedeni ile, Hubble teleskobunun da

astronot veya bir robot tutacak. Peki tüpleri

görebildi?inin daha da ötesini, yani daha da eskiyi görebilecek. Gördüklerinden baz?lar?

ta??yan bu kapsülü insan m?yoksa robot mu

bize gezegenlerin nas?l olu?tu?unu göstecek. Her bir pete?i yar?m metre çap?nda olan bu

yakalayacak? Proje yetkilileri, bu görevin insan

teleskop 20 x 7 (metre) boyutunda ve 6500 kilogram a??rl???nda, çok ama çok büyük,

taraf?ndan gerçekle?tirilmesinin daha

çok ama çok a??r! 2018?de bu muhte?em teleskobun gözünü açma an?n?hep birlikte

yönetilebilir oldu?unu savunuyor. ?ahsi

izleyece?iz. ?imdi siz de hissettiniz mi astrobiyoloji konferans?nda bu konusmalar?

kanaatim, insan?n fizyolojik ve psikolojik olarak

dinlerken nas?l bir heyecan ya?ad???m?z?? NASA bizlere insanl???n hayal gücünün en

böyle zorlu ve uzun bir yolculu?u (yakla??k 4- 6

kö?e bölgelerinden sesleniyor. Böylesine büyük hayalleri, hem bir çocuk merak?, hem de

ay tek yön gidi?) kald?rmakta zorlanaca??

bir yeti?kin sabr?ile harmanlamak ve insano?lu olarak ne kadar küçük ve asl?nda çaresiz

yönünde. Fakat Mars yolculu?u için insan

olsak da, gözümüzü karartarak içinde bulundu?umuz kara bo?lu?u ke?fetmeye ç?kmak

dirayetini ölçen ve insanlar?Mars yoluna daha

gözlerinizi doldurmuyor mu sizin de? K e?ke ben de astrobiyolog olsa idim dediniz mi?

sa?lam ç?kartacak projeler de çoktan ba?lam??

Hadi o zaman!

durumda. Dolay?s?ile 2020?de Mars?a insanl?k

* Harvard Üniversitesi Organizmik ve Evrimsel Biyoloji Bölümü, Astrobiyoloji Ara?t?rmac?s?

olarak ilk astronotumuzu göndermekle
kalmay?p, bu astronota Mars??n yüzeyinden bir
robotun f?rlatt???tüpleri tutma görevini de
biçmemiz olas?.
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röportaj
DR. BET ÜL K ACAR ?L E AST ROB?YOL OJ? ÜZER?NE

© ELSI, Tokyo Institute of Technology, Japan

Bu ayki kapak konumuzda NASA Ast robiyoloji K onferans? hakk?nda bizi bilgilendiren, Harvard Üniversitesi Organizmik ve Evrimsel
Biyoloji Bölümünde astrobiyoloji ara?t?rmalar?yürüten Dr. Betül K acar ile kapsaml?bir röportaj gerçekle?tirdik.
Gök yü zü Bü l t en i : M er h abal ar Bet ü l Han ?m . Gök yü zü Bü l t en i n i n
bu say?dak i ?Ast r obi yol oj i ?k apak k on u su n a ver di ?i n i z k at k ? i çi n
ön cel i k l e t e?ek k ü r eder i z. Bi ze k en di n i zden ve Har var d?da ?u an da
ger çek l e?t i r di ?i n i z çal ??m al ar dan bah sedebi l i r m i si n i z?

sistem geli?tirdim. Bu sistem günümüz bakterilerin
kromozomlar?ndaki DNA kodlar?n?geçmi?i temsil eden sentetik
DNA?lar ile de?i?tirmemizi sa?l?yor. T asarlad???m, art?k
kromozomunda tahminimizce 700 milyon, baz?durumlarda 2.5

Dr . Bet ü l Kacar : Davetiniz için ben te?ekkür ederim. ?u anda

milyar ya?a tekabül eden antik bir DNA ta??yan organizman?n, bu

Harvard Üniversite?si Organizmik ve Evrimsel Biyoloji bölümünde

antik DNA?ya nas?l uyum sa?lad???n?gözlemliyorum. Bunun için de

ara?t?rmac?olarak cal??maktay?m. Ayn?zamanda Tokyo Teknoloji

bu sentetik DNA kodu ta??yan organizmay?laboratuarda

Enstitüsü Yer ve Do?al Bilimler Ara?t?rma Merkezi bilim

evrimle?tiriyorum. Bir nevi moleküler düzeyde zaman makinesi

yöneticilerinden biriyim. Dolay?s?ile zaman?m Boston ve Tokyo

diyebiliriz bu düzene?e: önce geçmi?e ait DNA?lar?tahmin ediyor,

aras?nda geçiyor. Yapt???m cal??malar, hayat?n çe?itlili?ine neden

ard?ndan bu DNA?lari günümüz canlis?n?n kromozomuna

olan biyolojik kurallar?anlamak, ve de günümüzde varl???n?

yerle?tiriyor, sonra da geçmi? ile günümüz aras?ndaki uyumu

sürdüren mikro- organizmalar?n milyonlarca y?l önce sahip oldu?u

gözlemliyorum.

özellikleri hem sistemsel hem de moleküler boyutta incelemek
üzerine. K ?saca ?unu soruyorum: hayat neden böyle, ve ba?ka türlü
de?il? Ba?ka türlü bir ya?am mümkün müydü? Bu sorular?n
cevab?n?n hayat?n geçmi?inde var oldu?unu dü?ünerek deneysel bir
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G.B. : Ast r on om i ve bi yol oj i gi bi i l k bak ??t a bi r bi r i yl e i l gi si z gi bi
gör ü n en i k i k on u n u n n as?l bi r ar aya gel i p ba?l ? ba??n a bi r di si pl i n
ol an ast r obi yol oj i yi ol u ?t u r du ?u n u bi r az aç?k l ayabi l i r m i si n i z?

B.K. : Uzayda hayat var m?diye sorarken asl?nda dünyam?zdaki
gökyüzü a?ustos 2015

hayat?n da uzayda var olan bir hayat oldu?u gerçe?ini ço?u zaman

doktora bursu kazanmama yol açt?. Böylelikle 20 ya??mda

unuturuz. Fakat bir parças?oldu?umuz bu hayat?ne kadar

T ürkiye?den temelli olarak ayr?l?p, hiç kimseyi tan?mad???m ve

anl?yoruz? Hayat?n tan?m?nedir? Dünyam?zda ilk moleküller, DNA,

i?leyi?i hakk?nda çok az bilgi sahibi oldu?um bamba?ka bir k?tayla

RNA ve protein döngüsü nas?l ve nerede olu?tu? Bizim gibi bir çok

ve kültüre ta??nm?? oldum. Doktora e?itimimin ilk 2 senesi, 4

canl?türünü misafir eden gezegenimiz ne gibi bir maziden geçerek

senede boyunca lisans e?itiminde ö?rendi?im yanl?? bilgileri

?u anki halini ald?? Peki ?u anda etraf?m?zdaki gözlemledi?imiz

unutmaya çal??arak geçti desem yalan olmaz. Doktora konum

canl?lar, ne gibi badireler atlatarak bu hallerini ald?lar? Öte

i?levsel bozuklu?u Alzheimer ve Parkinson hastal?klar?na yol açan

yandan, güne? sistemimizdeki di?er gezegenlerde hayat var m??

bir enzimin insan ve bal?klardaki farkl?formlar?n?incelemek

Var ise bu hayatlar?nas?l tespit edebiliriz? Yok ise neden yok,

üzerine idi. Her ne kadar t?bbi olarak uygulama alanlar?çokça olan

dünyam?z?özel k?lan nedir? Peki güne? sistemimiz d???ndaki

bir çal??ma olsa da, akademik hayat?m?bilimsel olarak bana daha

gezegenlerde ya?am olabilir mi?
Astrobiyoloji, bu gibi temel sorular?anlamaya adanm?? oldukça
k?s?tl?bilimsel alanlar?ndan biri, hatta tek bilim alan?.
Astrobiyoloji, bir yandan evrende ?ya?anabilirlik? ? ?ya?ama
misafir edilebilirlik? kapasitesi olan gezegenleri, bir yandan da
evimizdeki garip ko?ullarda ya?ayan ya?am formlar?n?ke?fedip,
çal??ma prensiplerini anlamaya cal??an bir alan. K endi bünyesinde
kozmologlar?, jeologlar?, jeobiyologlar?, biyologlar?, kimyagerleri,
fizikçileri, uzay mühendislerini, matematikçileri ve hatta sosyal
bilimcilerini dahi bar?nd?ran, disiplinler aras?birden çok köprü
kurmu?, oldukça genç bir alan.

çok heyecan veren konular ile geçirme karar?alarak 2010
senesinde ba?layan doktora sonras?ara?t?rmalar?m için
Astrobiyoloji, sentetik ve evrimsel biyoloji konular?na geçi? yapt?m.
Aç?kças?o dönemlerde T ürkiye?deki evrim kar??t?propaganda
çal??malar?da h?z kazanm??t?. Bu propagandalar beni evrimi daha
çok anlamaya ve anlad?kça bilgilerimi payla?maya itti. Tek bir
hayat?m var, bunu da garanticilik yaparak de?il de risk alarak,
bana de?i?ik ve manal?gelen ?eyleri ara?t?rarak geçirmeliyim diye
dü?ündüm. Deney tüpleri içerisinde çal??mas?n?inceledi?imiz
hücre üyelerinin, hücre içinde farkl?davrand???n?, ve laboratuvarda
gözlemledi?imiz hücre içi davran???n da do?adaki davran?? ile her

"Uzayda hayat va r m? diye sor a r ken a sl?nda dünya m?zda ki
hayat?n da uzayda va r ola n bir hayat oldu?u ger çe?ini ço?u
za ma n unutur uz. Fa kat bir pa r ça s? oldu?umuz bu hayat? ne
ka da r a nl?yor uz? Hayat?n ta n?m?nedir ?"
G.B. : Bu al an a si z n as?l yön el di n i z? Ne gi bi pr obl em l er si zi
m ot i ve et t i ?

zaman örtü?medi?ini fark ederek bu soruna farkl?bir bak?? aç?s?

B.K. : E?itim hayat?ma T ürkiye?de ba?lad?m ve T ürkiye?deki

genlerin DNA dizilimlerini tahmin edip, canland?rd???m bu

çarp?k sistemden pay?n?alan binlerce ö?renci gibi, bir üniversite

tahmini antik DNA?lar?n hücre içinde gerçek zamanl?evrimini

diplomas?na sahip olmak için ?ans eseri Marmara Üniversitesi Fen

gözlemlemeye karar verdim. Fakat ayn?zamanda bize küçük ve

Fakültesinde kimya e?itimi ald?m. Üniversite hayat?m çok zorlu

önemsiz gibi görünen hücre içi mekanizmalar?n?n hayat?n

geçti, ço?u zorunlu ders bana hitap etmiyordu, ve üniversitenin

ba?lang?c?ndaki rolünü de anlamak istedim. Daha da ötesi, evrende

geli?tirmek istedim. Bu amaç ile milyonlarca y?l önce var olan antik

bana bir ?eyler katt???ndan çok, ald???n?dü?ünmeye ba?lam??t?m.

ba?ka bir ya?am sistemi var ise, bu ya?am sistemi de dünyam?zda

Dolay?s?ile umudu üniversite d???nda arad?m. Bir yandan Henkel

gözlemledi?imiz temel kurallar?takip ederek mi var olacakt?,

?irketinde staj yaparken, bir yandan ?stanbul?da gerçekle?en

yoksa ba?ka alternatifler var m?yd?? E?itim hayat?m boyunca

uluslararas?bilim konferanslar?nda gönüllü ö?rencilik yapt?m

kimya, biyokimya ve biyoloji aras?nda kurdu?um sentez bilimsel

(görevim genelde mikrofonlar?ta??mak, ya da yurt d???ndan gelen

sorulara farkl?bir bak?? aç?s?geli?tirmemde faydas?oldu, ve

ara?t?rmac?lar?n yard?m?na ko?mak idi). Bu konferanslarda

pragmatik olarak görülmeyen riskli bir projeyi yönetmekten

biyokimya ve biyomedikal alanlar hakk?nda oldukça bilgi ö?rendim

korkmad?m. Özetlemek gerekir ise, ilgi alan?m olan konular?ve

ve bilim ile ilgili perspektif kazanmama da sebeb oldu. Ayn??ekilde

sorular?belirleyip, elimdeki alet çantas?nda var olan bilgilerimi ve

ABD?deki Howard Hughes Medikal Enstitüsünün üniversite

deneyimlerimi bu sorular?cevaplamaya uyarlad?m diyebilirim.

ö?rencilerine yönelik bir yaz program?oldu?undan da bu

Çal??malar?mdaki potansiyel uygulamalar?fark eden NASA ve

konferanslarda haberdar oldum. Bu program?n yetkililerine çok

NASA Astrobiyoloji Enstitüsü, bünyelerine yapm?? oldu?um

içten bir mektup yazarak sahip oldu?um imkanlar?n az oldu?unu,

ba?vurumu ödüllendirerek bana çal??malar?ma devam etmem için

fakat bilimsel ara?t?rman?n bana göre olup olmad???n?

maddi destek sa?lad?lar. Ben de bilim serüvenime, NASA

deneyimlemeden de üniversite hayat?n?tamamlamak istemedi?imi

bünyesinde çal??arak devam etme mutlulu?unu tatm?? oldum.

söyledim. Yan?t olumlu oldu, 2003 yaz?için programa kabul ald?m,

NASA?da ald???m e?itim biyolojik sorulara hem dünyam?z hem de

ve o yaz edindi?im k?sa süreli deneyim 2004 y?l?nda Atlanta,

evrendeki yerimizi dü?ünerek yakla?mam?sa?lad?. Bir bilim insan?

Georgia?daki Emory Üniversitesinde Biyomoleküler kimya üzerine

olarak beni olgunla?t?ran temel ta?lardan birinin NASA
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Astrobiyoloji Enstitüsü bünyesinde ald???m e?itim oldu?unu
belirtmeliyim. Ayn?dönemde k?sa bir süre ?sveç?teki Uppsala
Üniversitesi mikrobiyoloji laboratuvar?nda e?itim ald?m, bu sene
itibari ile de çal??malar?m Harvard Üniversitesi ve Tokyo Teknoloji
Enstitüsü bünyesine kabul edildi. Her iki enstitütüde, ?u anda
kurma a?amas?nda oldu?um ekibim ile yukar?da bahsetti?im
sorulara paralel fakat farkl?noktalardan ç?km?? yöntemlerle
cevaplar geli?tirmeye çal??aca??z. Japon çal??ma arkada?lar?m ile
biyoloji ve jeoloji (antik hücreler ve kayalardan ç?kartt???m?z
geçmi?e dair bilgiler) aras?nda köprü kurmaya çal???rken,
Harvard?daki projem sistemsel olarak bakterilerin moleküler
düzeyde evrimini anlamak üzerine.
G.B. : Ast r obi yol oj i al an ?n da, ba?k a dü n yal ar dak i ya?am
ol an ak l ar ? pr obl em i n den yol a ç?k ar ak Dü n ya ü zer i n de sah ada ya
da l abar at u ar l ar da n e gi bi ar a?t ?r m a/den ey/u ygu l am a çal ??m al ar ?
yap?l ?yor ? Ya da bi r ba?k a deyi ?l e, ba?k a dü n yal ar ? ço?u zam an
bi zzat yer i n de i n cel eyem i yor ol m an ?z si z ast r obi yol ogl ar i çi n bi r
k ?s?t l am a yar at ?yor m u ?

B.K. : Esas?nda astrobiyoloji alan?nda, benim çal??malar?m gibi
laboratuvar ortam?nda ara?t?rma yapan çal??mac?say?s?az?nl?kta.
Bazen astrobiyolog çal??ma arkada?lar?m?zla alanda uzay
ara?t?rmalar?n?n m?yoksa biyoloji ara?t?rmalar?n?n m?daha a??rl???
oldu?unu tart???r?z. ?öyle aç?klayay?m, Mars?a ara?t?rma yapmas?
için doktora ö?rencilerini (henüz!) gönderemiyoruz, fakat Mars?a
(yada di?er uzaktan çal???lan gezegenlere ve aylara) Dünya üzerinde
benzeyen yerlere gidebiliyoruz. Örne?in, Mars??n yüzeyini anlamak
için ?ili?deki Atacama Çölü'nde deneyler yap?l?yor, Europa?n?n
buzullar?n?anlamak için Anktarktika?y?çal???yoruz; atmosferdeki
de?i?imleri cal??mak için K uzey Buz Denizi?ne gidiyoruz, hayat?n
olu?umunu ve de?i?ik ko?ullarda faaliyet gösterebilen
mikroorganizmalar?bulmak için hem yer üstündeki (Montana?daki
veya ?zlanda?daki do?al parklarda s?kça gözlemledi?imiz)
gayzerlerden numune toplamak için da?lar?a??yor, hem de deniz
alt?ndaki hidrotermal bacalar?n dumanlar?nda ya?ayan
organizmalar?anlamak için denizalt?ile Antarktik Okyanusu'na
ini? yap?yoruz. Gördü?ünüz gibi, yer s?k?nt?m?z pek yok!
?htiyac?m?z olan astrobiyoloji alan?n?n önemini ve gereklili?ini
gören, kavrayan, ve destek veren ara?t?rmac?lar, ve de her zamanki
gibi bu vizyona sahip ç?kan genç insanlar. Biz uzayda ?ye?il adam?
aram?yoruz, hayal gücümüzün de ötesine geçip gezegenlerin misafir
ettikleri atmosferi, yeri, yer alt?n?, geçmi?lerini anlamaya
çal???yoruz. Arad???m?z hayat ve bundan da öncelikli olarak hayat?n
ana kayna?? olan ?su?.
G.B. : Ast r obi yol oj i al an ?n a yön el m eyi dü ?ü n en ya da bu al an ?
m er ak eden gen ç ö?r en ci ve ar a?t ?r m ac?l ar ?n n e gi bi bi l gi ve
becer i l er e sah i p ol m as? ger ek t i ?i n i dü ?ü n ü yor su n u z? Ön er i ve
t avsi yel er i n i zi du ym ay? çok i st er i z.

B.K. : Her ?eyden önce merak, tutku, risk alabilmek ve çok
çal??mak. Ba?ar?s?zl?klar?n zaferlerden daha s?kça olaca??n?önceden
kabul etmek, ve ba?ar?s?zl?k ya?ay?nca hemen pes etmemek, bunu
itici bir güç olarak kullanarak kafan?za koydu?unuz ?eyi daha çok
istemek önemli. Dolay?s?ile ne istedi?inizi hiç bir zaman
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unutmaman?z?tavsiye ederim; ne istedi?inizin kafan?zda çok net
olarak tan?mlanm?? olmas?na da gerek yok, bu bir hissiyat olabilir,
dü?ünce olabilir, vizyon olabilir. Bunun d???ndaki tavsiyem, belli bir
alana girdikten, bu alanda lisans, yüksek lisans ve hatta doktora
ald?ktan sonra dahi kendilerini ?i? i?ten geçti? çaresizli?ine
sokmamalar?. Onlar istemedi?i sürece, bilim kariyerlerinin
bitmeyece?ini unutmas?nlar ve zorluk derecesine bakmadan
sevdikleri i?lerin pe?inden ko?sunlar. T ürkiye?deki ya?am ister
istemez bize ba?ar?ya giden yolun tek bir yol oldu?unu
ö?retebiliyor. Bu yanl?? bir ö?reti. Ula?mak istedi?iniz hedefe ç?kan
alternatif yollar?görmeye, bulmaya cal???n, kendinizi ba?kalar?ile
k?yaslamay?n ve ?underdog? dedi?imiz yani zay?f tak?ma ait olmay?
bir avantaj olarak görün. K imsenin sizi risk ve tehlike unsuru
olarak görmemesi, size özgürlü?ün yollar?n?da açacakt?r. Bu
ba?lamda, etraf?n?zda size ilham veren, sizi pozitif dü?ünmeye sevk
eden, size bir ?eyler katan insanlar?bar?nd?rmaya özen
göstermenizi de öneririm. E?er bulundu?unuz ortam?n en iyisi
sizseniz, yanl?? yerdesiniz. Son olarak da arast?rmalar?nda tek bir
alana, konuya saplan?p kalmamalar?n?tavsiye ederim, size çok
alakas?z gelen bir konu?ma ya da bir ders, bir dinleti ilham
verebilir, farkl??eyler denemeye aç?k olun, ba?ar?s?zl?ktan
korkmay?n, y?lmay?n, pes etmeyin, kafan?z?n dikine gidin. Özellikle
20li ya?larda ne kadar ba?ar?s?zl?k ya?arsan?z, sizin için o kadar iyi
oldu?unu dü?ünüyorum. Çünkü ba?ar?s?zl?k ba?ar?dan çok daha iyi

gökyüzü a?ustos 2015

B.K. : K endi ailem benim için iyi bir meclis, zira ailemde okula
giden ilk k?z çocu?u benim; babaannem okula gönderilmesine izin
ç?kmad???için okuma yazma ö?renememi? bir K aradeniz kad?n?d?r.
Böyle bir ortamda büyümek beni ö?renmeye ve bilgiye aç bir insan
olarak ?ekillendirdi. Bana vakit ay?rarak beni dinleyen ve uzatt???m
eli geri çevirmeyen bir çok de?erli insan?n sayesinde kendime bir yol
çizebildim. Ben de bunu elimden geldi?ince di?er çocuklara
sa?lamay?kendime amaç edindim. 2009- 2011 y?llar?aras?nda
çat?s?nda gönüllülük yapt???m?z Evrim Çal??kanlar?Projesi buna
güzel bir örnek idi, çünkü T ürkiye?de ço?u gence ve ö?retmene
gerçek bilgiyi ta??yabildik, dolay?s?ile baz?mühim temelleri
atabildik. ABD için de durum cok farkl?de?il esas?nda. Yüzeysel
bak?ld???nda f?rsatlar ülkesi olarak görülse de, f?rsat e?itsizli?inin
yüksek oldu?u bir ülke. Ayn??eyi Japonya için de söyleyebilirim.
Ben de varl?k gösterdi?im kurum ve ülkelerde, geldi?im kökenin de
bende yaratt???fark?ndal?k avantaj?ile, hem sahip oldu?um
imkânlar?n ne kadar az insana (özellikle de hemcinslerime)
sa?land???n?unutmuyor, hem de mümkün oldu?unca bu bilgiler
sayesinde hayat?nda fark yarat?labilece?ini dü?ündü?üm ö?renciler
seçerek ara?t?rmalar?ma devam ediyorum. Toplum olarak geli?mek
istiyorsak, bilimsel dü?ünce yap?s?n?n hayat?m?zda yeri olmas?laz?m.
Elbette herkesi bilim insan?olarak yeti?tiremeyiz fakat
çocuklar?m?z?n ve gençlerin bilimsel bir bak?? aç?s?geli?tirmesine
yard?mc?olabiliriz. Markette al??veri? yaparken seçti?iniz bir
üründen tutun da, oy verdi?iniz partiye kadar ?üpheci olarak
yakla??rsak hayat kalitemizi artt?racak bir sürü günlük ö?e var
hayatlar?m?zda. Öte yandan bilim ile bilimin kullan?c?lar?aras?nda
bir bo?luk oldu?unu da dü?ünüyorum. Deprem buna en kolay örnek.
Hat?rlayal?m, 1999 depreminde insanlar?m?z?n deprem gibi tektonik
©EL SI , Tokyo I nstitute of Technology, Japan

aktiviteye ba?l?gerçeklesen bir do?a olay?n?, do?a üstü güçlere

bir ö?retmen gerçekten. T ürkiye?de Çanakkale 18 Mart

ba?layarak aç?klamaya çal??mas?temelde eksik olan bilginin

Üniversitesi ve Orta Do?u Teknik Üniversitesi'nde astrobiyolojiye

ürünüdür ve hepimizin utanc?d?r. Bu bilgi eksikli?i, bilime gönül

ilgili ö?rencilerin kurdu?u gruplar var, bu gruplardan Astrobiyoloji

vermi? insanlar?n sahip olduklar?bilgiyi, bilime eri?imi olmayan

ile ilgili bilgi al?nabilir. ESA iki senede bir Avrupa?da, NASA?da

insanlarla payla?mas?ile bir nevi azalabilir .

ABD?de Astrobiyoloji konferanslar?düzenliyor, bu konferanslar?
tavsiye ederim. NASA Astrobiyoloji Enstitüsü?nün e- posta grubu

G.B. : Son ol ar ak ast r obi yol oj i al an ?n da yak ?n zam an da

çok bilgilendirici payla??mlar yapabiliyor, astrobiology.nasa.gov?dan

k e?f edi l di ?i t ak di r de si zi en çok h eyecan l an d?r acak ?ey n e ol u r du
di ye sor sak ?

üye olabilirsiniz. ?skandinav ülkelerinin kurdu?u Nordic
Astrobiology Network?un önerdi?i yaz okullar?var. Penn State ve

B.K. : Mars 2020?de toplanacak ürünlerin içinde var olan ve

Washington Üniversiteleri astrobiyoloji alan?nda doktora

geçmi?te Mars?ta ya?am oldu?unu kan?tlayacak bir mikrofosil

programlar?sunuyor. Bana ?ahsi olarak e- posta olarak ulasan bir

kal?nt?s?o günümü ?enlendirirdi do?rusu. Soruyorum, uzayda dünya

çok ö?renci var, elimden geldi?ince e- postalar?na cevap atmaya,

d???nda ya?am?n izlerini buldu?umuz gün, siz de ke?ke astrobiyolog

hatta bazen laboratuar?mda a??rlamaya da cal???yorum. Ayn?

olsa idim demeyecek misiniz?

zamanda, kurucular?ndan biri oldu?um SAGAN Astrobiyoloji
Network?e (saganet.org) üye olman?z?tavsiye ederim. T ürkiye?de

G.B. : Bi zl er e zam an ay?r d???n ?z i çi n çok t e?ek k ü r eder i z!

astrobiyolojiye ilgili çok yüksek ve T ürkiye Astrobiyoloji çal??ma

B.K. : Ben te?ekkür ederim.

grubunun temelleri de at?lm?? durumda, belki bu yaz?y?okuyan
genç arkada?lardan biri bu i?i üstlenir, neden olmas?n?
G.B. : Yapt ???n ?z bi l i m sel ar a?t ?r m al ar ?n yan ?n da ayn ? zam an da
ak t i f bi r ?ek i l de bi l i m i n t opl u m ar as?n da yayg?n l a?t ?r ?l m as? i çi n
bi r çok f aal i yet t e bu l u n u yor su n u z. Bu n l ar dan k ?saca bah sedebi l i r
m i si n i z? Bu f aat l i yet l er i n n eden ön em l i ol du ?u n u
dü ?ü n ü yor su n u z?
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astronomi & astrofizik ara?t?rmalar?
Samanyolu'nun Merkezi - I
Ba?ak Ekinci*

K endi gökadam?z Samanyolu merkezi de

olan bir Nükleer Gaz Disk (NGD) bulunmaktad?r [ 3, 4] . Ya?l?y?ld?z kümelerinin gökada

dahil olmak üzere pek çok gökadan?n

merkezlerindeki varl???çe?itli dinamik süreçlerle aç?klanabilse de, süper kütleli bir karadeli?in

merkezinde kütleleri yakla??k 106- 109

güçlü çekimsel etkisinin, yeni y?ld?z olu?umuna olanak sa?lamayaca??dü?ünüldü?ünden,

Güne? kütlesi aral???nda de?i?en süper

gökada merkezinde gözlenen genç y?ld?zlar?n varl????gençlik paradoksu? olarak an?lmaktad?r

kütleli karadelikler (SK K D)

[ 5] .

bulunmaktad?r [ 1] . Bu gökadalardan bir
k?sm?merkezlerinden sal?nan yüksek
enerji nedeniyle aktif gökada gurubuna
girerken baz?lar?bu ?ekilde bir aktivite
göstermemektedir. Bu yaz?da, merkezinde
yer alan SK K D etraf?nda yeteri kadar gaz
bar?nd?rmad???ndan aktif olmayan gökada

Gökada merkezinde yer alan HeI y?ld?zlar?n?n beklenmeyecek derecede genç olmalar?ve
yörüngelerinin sergiledi?i düzlemsel olmayan disk dizilimi, onlar?son derece popüler bir
ara?t?rma konusu haline getirmi?tir. Gökada merkezinde bulunan, bu genç y?ld?zlar?çevreleyen
e?rilikli yap?ya sahip NGD'nin, genç y?ld?zlar?n olu?umu için uygun bir ortam sa?layabilece?i
ve merkezdeki genç y?ld?z nüfusunun art???na katk?da bulunabilece?i dü?ünülse de, uzun
zaman ölçeklerindeki kararl?l???halen bir tart??ma konusudur [ 4] .

grubuna giren Samanyolu'nun

Biz çal??mam?zda yukar?da bahsetti?im NGD ve genç y?ld?z diskinin ortak yörünge evrimlerini

merkezinden bahsedece?im.

inceledik. Bahsi geçen sistemlerin uzun zaman ölçekli (birkaç milyon y?l) yörünge evrimlerini

Samanyolu'nun merkezi bak??

farkl?yüzey yogunlu?u profilleri için say?sal simülasyonlar yard?m?ile ele al?p, uygun görülen

do?rultumuzda yer alan fazla miktarda gaz

parametreler için literatürde var olan en yeni gözlem sonuçlar?ile kar??la?t?rmalar yapt?k.

ve toz nedeniyle yüksek sönümlemeye

Bu yaz?da gökada merkezinin en iç yakla??k 10 parse?inde yer alan baz?elemanlar?tan?tt?m.

maruz kald???ndan, yak?n k?z?lötesi dalga

Bir sonraki say?da yay?nlanacak bu yaz?n?n devam?nda ise burada bahsetti?im gençlik

boyu gözlemleri ile gözlenebilmektedir [ 2] .

paradoksunun konusu olan y?ld?zlar?n olu?umuyla ilgili ortaya at?lan baz?modeller ve

Yakla??k son 20 y?ld?r yak?n k?z?lötesi

yapt???m?z çal??man?n içeri?i ayr?nt?l?olarak yer alacak.

gözlem tekniklerinin geli?mesiyle gökada
merkezimiz hakk?ndaki bilgilerimiz

[ 1] K ormendy, J. & Richstone, D., ARA& A, 581, (1995)

oldukça artm??t?r. Bu sayede bizden

[ 2] Genzel R., et. al., MNRAS, 317, (2000)

yakla??k 8 kiloparsek(~26 000 ???k y?l?)

[ 3] Becklin, E. E., et. al., ApJ, 258, (1982)

uzakl?kta bulunan gökada merkezindeki
y?ld?z yörüngeleri gözlenebilmi?, bu

[ 4] Jackson, J. M., et. al., AJ, 402, (1993)

yörüngeler ise bize gökada merkezinde

[ 5] Ghez A. M., et. al., ApJ, 586, (2003)

kütlesi yakla??k dört milyon Güne? kütlesi
olan bir SK K D'nin bulundu?una dair

Yaz?ya konu olan yüksek lisans tez çal??mas?: Gökada Merkezi'ndeki Nükleer Gaz Disk ve Genç Y?ld?z
Disklerinin Modellenmesi. Tez Dan??man?: Yard.Doç.Dr. Ay?e Ulubay S?dd?ki

kuvvetli ipuçlar?sunmu?tur [ 2] . Gökada
merkezi yay tak?my?ld?z?(Sagittarius)
yönünde yer ald???ndan SgrA ? olarak

Sa?da: Gökada Merkezinin

adland?r?lan SK K D, bize en yak?n SK K D

0.4 pc geni?li?indeki bir

olmas?nedeni ile e?siz bir laboratuar

bölümünün görüntüsü. Beyaz

görevi görmektedir.

ok karadeli?in bulundu?u

Gökada merkezimizde, SgrA* d???nda,

çarp?i?areti genç y?ld?zlar?

yere i?aret ederken, k?rm?z?

ya?lar?birkaç milyar y?la varan ya?l?

göstermektedir. ©K eck Ucla

y?ld?zlardan olu?an bir y?ld?z kümesi,

Galactic Center Group)

ya?lar?birkaç milyon y?l mertebesinde olan
genç y?ld?z gruplar?(HeI y?ld?zlar?ve Sy?ld?zlar?) ve bu genç y?ld?z gruplar?n?
çevreleyen, ço?unlukla moleküler yap?da

25

gökyüzü a?ustos 2015

astronomi e?itimi
Selçin Demira?

GÖK YÜZÜNÜ
K E?FEDEL ?M!

Mevsim yazken, çocuk, yeti?kin fark etmeksizin zaman?m?z?n
ço?unu parklarda, bahçelerde, sahil kenarlar?nda, köylerde,
da?larda, yaylalarda geçiriyorken geceleyin ba??m?z?kald?r?p
gözümüzü gökyüzüne çevirmenin tam zaman?! Çocu?unuzla,
ö?rencilerinizle ya da arkada?lar?n?zla ???k kirlili?inin az oldu?u

Gök At l as? Yap?m ?
M al zem el er :
- Y?ld?z haritas?ve y?ld?z diski (?ndirmek için:
http://bit.ly/gokatlasi )

bir alana giderek, havan?n aç?k oldu?u, y?ld?zlar?n bütün

- Mukavva karton

ihti?am?n?gözler önüne serdi?i bir gecede gökyüzünü

- Raptiye

ke?fedebilirsiniz. T ak?my?ld?zlar?n?n mitolojik hikâyelerini

- K alem

ara?t?r?p, gökyüzünde o tak?my?ld?z?n?buldu?unuzda birbirinize

- Makas

anlatabilir ya da hayal gücünüzü kullanarak kendi tak?my?ld?z?n?z?
belirleyip yine hayal gücünüzü kullanarak belirledi?iniz
tak?my?ld?z?n?za mitolojik bir hikâye olu?turabilirsiniz.
Gökyüzünün büyüleyici dünyas?yla tan??mak için illa bir dürbüne
ya da teleskopa ihtiyac?n?z yok. Ç?plak gözle de gökyüzünü
inceleyerek bu büyüleyici dünyay?ke?fedebilirsiniz. Bu ke?if

Yap?l ???:
- Y?ld?z haritas?ve y?ld?z diskini A3 karton kâ??da ç?kt?s?n?
al?n.
- Y?ld?z diskini K uzey ve Güney olmak üzere ortadan ikiye
keserek d?? hatlar?boyunca kesin.
- K uzey Yar?m K üre y?ld?z diskinin ortas?ndaki gözlem

s?ras?nda gök atlas?sizin yol göstericiniz olacakt?r. Gök atlas?ile

penceresini keserek ç?kar?n. (Ülkemiz K uzey Yar?m K ürede

birlikte gökyüzünde size göz k?rpan parlak y?ld?zlar?, dürbününüz

bulundu?u için sadece K uzey Yar?m K üreyi içeren gök atlas?

ve teleskobunuzun yard?m?yla da bulutsular?, aç?k y?ld?z

yap?lacakt?r.)

kümelerini, baz?derin gökyüzü cisimlerini, gezegenimsi
bulutsular?ve küresel y?ld?z kümelerini gözlemleyebilirsiniz.
Bugüne kadar bak?p da fark etmedi?iniz gökyüzü derinliklerini
ke?fedebilirsiniz.
Gök Atlas?, kolayl?kla istenilen tarih ve saatte gökyüzünün
görünümünü, gökcisimlerinin konumunu, do?u? ve bat?? saatlerini
bulman?z?sa?layan bir gökyüzü haritas?d?r. Gök atlas?na benzer,
gökyüzünü gösteren ak?ll?telefonlara yüklenen mobil
uygulamalar da mevcuttur. Haz?r olarak gök atlas?temini
yap?laca??gibi, sizler de kendi gök atlas?n?z?çocuklar?n?zla,
ö?rencilerinizle ya da arkada?lar?n?zla haz?rlayarak y?l?n tüm
zamanlar?nda gökyüzünü ke?fetmeye ba?layabilirsiniz.

- Y?ld?z haritas?n?n K uzey Yar?m K üre yaz?l?çemberini d??
hatlar?boyunca kesin.
- K uzey Yar?m K üre y?ld?z haritas?ile K uzey Yar?m K üre y?ld?z
diskini üst üste yerle?tirin.
- Elde edilen ?ekli kal?n mukavva karton üzerine koyarak d??
kenarlar?ndan çizin.
- Mukavva karton üzerine çizilen ?ekli d?? hatlar?boyunca
kesin.
- Bir raptiye ile ortadan tutturun.
Gök atlas?n?z haz?r!
K e?ifli/ keyifli gözlemler!
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gökyüzü kitapl???
Semih Çakmak

YI L DI ZL ARARASI

GECEL ER?

B?L ?M?

GÖK YÜZÜ

Yazar: K ip T horne

Yazar: Michael Driscoll

Alfa Yay?nlar?, 2015, ?stanbul

T ÜB?T AK Yay?nlar?, 2013, Ankara

Bir çok ba?ar?l? Hollywood filmi yönetmi? olan Christopher

Y?ld?zlar?n, gezegenlerin, tak?my?ld?zlar?n ve bunlar?n gökyüzünde

Nolan'?n teorik fizikçi K ip T horne ile i?birli?i yaparak ortaya

nas?l bulunabilece?inin bir öyküsü...?Bana gelin yorgun sular?

koydu?u bilim kurgu filmi "Y?ld?zlararas?", bir ekip astronotun

diyerek okyanusa seslenen Güne??in, Callisto?ya, Orion?a

solucan deli?inden geçerek insanl???n devam? için yeni bir gezegen

Zubeneschamali?ye iyi geceler dileyen çocuklar?n, Botticelli?nin

aray???n? konu ediniyor. K ip T horne'un kendisi taraf?ndan yaz?lan

Venüs?ünün sayfalar?nda gezindi?i bir kitap ?Geceleri Gökyüzü?.

kitapta ise böylesi bir senaryonun fiziksel gerçeklikle ba?lant?s?
ba?tan sona ele al?n?p filmin nas?l kurguland???, bu süreçte nas?l
yöntemler izlendi?i anlat?l?yor.

K itab?n dizgesi, temel anlat?m yapan di?er gökbilim kitaplar?ndaki
gibi Güne? sistemi, gökadalar, bulutsular ve y?ld?z haritalar?
?ablonuyla kurulmu? olsa da, kitap di?erlerinden ayr?cal?kl?bir

Senaryodaki bütün fizik olgular?n? tek tek aç?klayan K ip T horne,

noktada durmas?n?sa?layan, incelikli düzenlenmi? bir tasar?ma

olabildi?ince sade bir anlat?m gerçekle?trimi? olmas?na ra?men,

sahip. Her bir sayfay?çevirdi?inizde sizi mitolojik bir varl???n ya da

yap?s? itibariyle karma??k olan konular? okuyucunun rahatl?kla

karikatürize edilmi? bir gök cisminin kar??lad???n?görüyorsunuz.

anlayabilmesi için çok say?da nitelikli görsel kullanm??. Bu sayede

Daha önce çocuklara yönelik haz?rlanm?? bir çok sanat ve bilim

genel okuyucu kitlesine hitap ederken, kitab?n sonundaki "Teknik

kitab?n?n resimlerini haz?rlayan Meredith Hamilton'?n el i?çili?ini

notlar" ve "K aynakça" bölümleriyle de ileri okuma yapmak isteyen

bu kitapta da en güçlü haliyle görmeniz mümkün. ?llüstrasyonlar?n

okuyucalar?gözetti?ini belli ediyor.

yan?nda kullan?lan haz?r görsellerinse c?l?z kalarak tasar?m?

K itaptaki

her

bir

ba?l?k:

"do?ru",

"bilimsel

tahmin"

ve

"spekülasyon" anlam? ta??yan simgeler ile i?aretlenmi?. Böylece
yanl?? yorumlamalar ortadan kald?r?lmaya çal???lm??.
Ba?tan sona keyifli bir okuma gerçekle?tirmenizi sa?layan kitab?
ünlü bir filmin arka plan anlat?s? olarak görmekten ziyade, evreni
yöneten yasalar ile ba?layan ve uç fizi?e uzanan bir gezinti olarak

solukla?t?rd???n?belirtmeliyim. Bunlar?n yan?nda anlat?m?n sayfa
aras?sözlükler, önemli tarihsel karakterler ve ipucu kutucuklar?ile
desteklenmesi okumay?bir çocuk için çok kolay hale getiriyor.
K itab?n ciltli kapa??n?açt???m?zda kar??m?za bir zarf ç?k?yor.
Zarf?n içinde ise oldukça özenli haz?rlanm?? bir gök atlas?ve
karanl?kta parlayan ç?kartmalar!

ele alman?z mümkün. K itab?n rahats?zl?k veren tek taraf?, okumay?
zorla?t?ran beyaz sayfalar? fakat görsellerin kendini gösterebilmesi
için bunun zorunlu bir seçim oldu?unu söylememiz mümkün.
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gökyüzü a?ustos 2015

gökyüzü foto?raflar?
Sedat Bilgebay

Bu ay sizlerle payla?aca??m foto?raf Andromeda Gökadas??na (M31) ait. Yakla??k bir

Çek i m det ayl ar ?:

trilyon c?var?nda y?ld?z bari?d?ran bu gökada bize 2.5 milyon ???k y?l? uzakl?kta ve

L ens: Canon EF200mm f/2.8

büyük bir h?zla üzerimize do?ru geliyor. Fakat bu sizi endi?elendirmesin hemen;
olay?n gerçekle?mesine daha 4 milyar y?l var.

K amera: Canon EOS 450D

?imdi olaya farkl? bir bak?? aç?s?yla bakal?m dilerseniz; M31?den kamerama dü?en

K undak: Vixen New Atlux

fotonlar yolculuklar?na tam 2.5 milyon y?l önce ba?lad?lar. Bu tarih, dünya üzerinde

Yaz?l?m: Pixinsight ve Adobe CS6

atalar?m?z olan ?insans?lar??n ortaya ç?kt??? tarihe denk geliyor. Yani, oradan bakan
biri dünyam?z?gözlemleyecek teknik imkanlara sahip olsa, bizleri de?il, 2.5 milyon y?l
önceki atalar?m?z? görecek. Sonuç olarak, teleskoplar?m?z?n sadece uzaktaki cisimleri

Yer: Gökbel ? Marmaris
Çekim tarihi: 20 Haziran 2010

yak?nla?t?rd???n?dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz; onlar ayn?zamanda geçmi?e yolculuk
yapmam?z?da sa?l?yorlar.
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gökyüzü foto?raflar?
H. T u?ça ?ener
Foto?raflamas?en kolay ve keyifli görüntülerden biri olan y?ld?z izleri için gerekli en

Çek i m det ayl ar ?:

önemli ?ey foto?raf makinenizin uzun poz süresi ayar?n?n olmas?. K uzey yar?kürede

T arih: 22 Mart 2011

iseniz görüntünün merkezine kutup y?ld?z?n?alarak, sanatsal görüntüler elde
edebilirsiniz. Böylesi foto?raflarda her ne kadar y?ld?zlar kutupy?ld?z?etraf?nda dairesel

Yer: Güney Afrika Astronomi Gözlemevi

çizgiler - yaylar- olu?tursa da, bunun as?l nedeni y?ld?zlar?n kutupy?ld?z?etraf?nda

Poz süresi: 30dk

dolanmas?de?il, Dünya?m?z?n kendi etraf?nda dönü? ekseninin kuzey gökkürede kutup
y?ld?z?na denk geliyor olu?u. Güney yar?kürede ise bu eksene denk gelen bir y?ld?z

I SO: 400

olmad???için y?ld?z izlerinin olu?turdu?u yaylar?n merkezi bo? kal?yor.

f: 3.5

Bu foto?raf, 2011 y?l?nda, Güney Afrika Astronomi Gözlemevi (SAAO) tesislerinde,

d:18mm

yar?m saatlik bir poz süresi ile elde edildi. K utba yak?n y?ld?zlar daha k?sa yaylar
çizerken, kutuptan uzakla?t?kça bu yaylar uzamakta. Parlak y?ld?zlar?n kal?n, sönük
y?ld?zlar?n ise ince çizgiler olu?turdu?u görülmekte. Ayr?ca y?ld?zlar?n renkleri de ay?rd
edilebiliyor. Foto?raf geceyar?s?civar?nda çekilmi? olsa da, uzun poz süresi nedeniyle
gökyüzü ayd?nl?k görünmekte. Bu süre boyunca gelip geçen minik bulutlar arkaplana
bir desen olu?turuyor. Uzun süreli pozlaman?n dijital makinelerde olu?turdu?u bir
s?k?nt?da elektronik gürültünün astrofoto?rafa kumlama etkisi yapmas?, yani
foto?rafta gördü?ünüz o minik noktalar y?ld?z de?il, foto?raf makinesindeki CCD?nin
elektriksel gürültüsü.
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K amera: Canon EOS 1000D
Yönelim: Güney Gök K utbu

gökyüzü foto?raflar?
Burak Ye?ilmen

Foto?rafç?lar iyi bilir: Bir cismin tüm detaylar?ile tam ayd?nlanm??

ay?n?n sonunda Satürn gezegeni için gerçekle?ti ve halkal?gezegen

foto?raf?n?çekebilmek için ?????arkam?za almak isteriz. Bu i?lemi

Dünyam?za göre kar??konum dedi?imiz pozisyonda yerini

yapmak normal ?artlar alt?nda kolayd?r. Ya foto?rafç?ya ???k

ald?. Dünyam?z, Satürn ile Güne??in tam aras?nda kald?ve Satürn?

kayna??ya da hedef hareket ettirilerek bu ???k- foto?rafç?- hedef

ün Güne??e bakan tüm yüzeyi ile halkalar?tam olarak ayd?nlanm??

do?rusu sa?lanabilir. Peki ya bir gezegenden ba?ka bir gezegeni

oldu. T abii ki ben de bu f?rsat?kaç?rmad?m ve evimin balkonunda

çekmeye çal???yorsan?z ne yapacaks?n?z? Güne??i mi (???k),

kurulu olan teleskobumla bu an?ölümsüzle?tirdim.

foto?rafç?y?m?(Dünya) yoksa hedefi mi (gezegen) hareket
ettirelim?

Foto?rafta ?????n farkl?dalga boylar?n?geçiren filtreler ile çekilmi?
Satürn foto?raflar?n?ve bu foto?raflar?n birle?tirilmesi ile renkli

Neyse ki Güne? Sistemimiz dinamik bir yap?ya sahip ve hareket

hali elde edilmi? nihai sonucu görebilirsiniz. Gezegenin yap?s?ndaki

halinde. Hepimizin bildi?i gibi Dünyam?z 1 y?l içerisinde Güne??in

bile?enlerden gelen farkl?dalga boylar?nda ???ma nedeniyle, farkl?

etraf?ndaki turunu tamamlamaktad?r. ??te bu sayede y?lda yaln?zca

filtreler ile al?nan sonuçlar da birbirinin ayn?olmamaktad?rlar. Bir

1 kez de olsa bu do?rusall?k sa?lanmakta ve gezegen foto?rafç?l???

filtrede halkalar daha keskin görülürken bir di?erinde

için bulunmaz bir f?rsat do?maktad?r. Bu durum geçti?imiz May?s

gezegen üzerindeki ku?aklar daha belirgin olmaktad?r.
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bu ay gökyüzü
Özgür Can Özüdo?ru

1- 2 BÜT ÜN GECE Alpha Capricornid Gökta??Ya?muru.
Saatte ortalama 10 gökta??gözlenebilir.
(K ÜÇÜK ?EH?RL ERDE GÖRÜL EB?L ?R)
5 SABAHA K AR?I Venüs Merkür
yak?nla?mas?.
((ANCAK ?EH?R DI ?I NDA GÖRÜL EB?L ?R)

7 SABAHA K AR?I Merkür- Jüpiter yak?nla?mas?.
(ANCAK ?EH?R DI ?I NDA GÖRÜL EB?L ?R)

12- 13 T ÜM GECE Perseid Gökta??Ya?muru. Saatte
ortalama 80 gökta??gözlenebilir.
(K ÜÇÜK ?EH?RL ERDE GÖRÜL EB?L ?R)

13- 14 T ÜM GECE Delta Cygnid Gökta??Ya?muru.
Saatte ortalama 7 gökta??gözlenebilir.
(BÜYÜK K ENT L ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

Not: Y?ld?zlar, her gece yakla??k 4 dakika daha erken do?arlar. Her bir 15 günlük
periyotta (15x4?=60?), 1 saatlik de?i?imle (gecikmeyle) ayn?gökyüzünü görürüz.
K aynaklar:
Ankara Üniversitesi K reiken Rasathanesi
T übitak Gök Olaylar?Y?ll???2015

Gezegen

Merkür

Venüs

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

Parlakl?k

- 0,1

- 3.1

1,6

- 1.3

0.7

6.1

7.6

1.102

0.825

2,587

6.252

9.8

20.145

28.989

(K adir)
Dünyadan
Uzakl?k(AB))

31

gökyüzü temmuz 2015

17 AK ?AM Ay Dünya'ya en uzak konumunda bulunacak.
(BÜYÜK K ENT L ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

18 T ÜM GECE K appa Cygnid Gökta??Ya?muru . Saatte
ortalama 7 gökta??gözlenebilir.
(UFAK K ENT L ERDE GÖRÜL EB?L ?R)

25- 26 T ÜM GECE I ota Aquarid Gökta??
Ya?muru. Saatte ortalama 7 gökta??gözlenebilir.
(ANCAK ?EH?R DI ?I NDA GÖRÜL EB?L ?R)

27 AK ?AMAy Dünya'ya en yak?n konumda
bulunacak.
(BÜYÜK K ENT L ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

BU HAR?T A NASI L K UL L ANI L I R?
Bu Harita 39? K uzey Enlemi (Ankara Hizas?)
civar?nda 15 Temmuz 00:01?de gökyüzünde
görebilece?iniz cisimleri göstermektedir.
1 A?ustos için saat 23:00
31 A?ustos için saat 21:00

Gezegen

Ak?am K onum

Ö?len K onum

Sabaha K ar??
K onum

Merkür

Güne?'e yak?n

-

-

Venüs

Bat?

-

-

Mars

-

-

Do?u

Satürn

Güneybat?

-

-

Uranüs

-

Do?u

Güneybat?
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Eylül'de

g ökyüzü

Güne? Sistem inin
Ötesinde:

Ötegezegenler

