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Ülkenin karanl?k gündeminden s?yr?l?p y?ld?zl?gökyüzüne
bakmak her ne kadar bir lüks olarak görülebilecek olsa da
asl?nda tam tersine bir zorunluk belki de. Ayn?gökyüzü alt?nda
ortak hayaller kurmak yerine birbirimiz aras?na mesafe koyup
ayr??m???z, uzakla?m???z. Evrenin bir kö?esinde'soluk mavi bir
nokta'n?n üzerinde ya?ama ve ya?atmaya dair ?ark?lar söylemek
yerine birbirimizle kavga etmeyi; gökyüzünün enginli?inin
alt?nda, ke?fedilecek ve payla??lacak bunca ?ey varken bizler
ölümleri seçmi?iz. Belki de ?imdi tam 'gö?e bakman?n' s?ras?...
Gökyüzü olarak Ekim say?s?nda modern astrofizi?in önde gelen
problemlerinden biri olan 'K aranl?k Madde'yi ele al?yoruz.
Fizi?in ve astronominin günümüzde geldi?i noktada evrenin
içeri?inin yaln?zca %4'ünü tarif edebiliyor olmas?ba?l?ba??na bir
problemken, geriye kalan?n hat?r?say?l?r bir k?sm?n?olu?turan
'K aranl?k Madde' halen ayd?nlat?labilmi? de?il. K onuyla ilgili
ODT Ü Amatör Astronomi Toplulu?u'nun haz?rlad???giri?
yaz?s?yla Harvard Smithsonian Astrofizik Enstitüsü'nde bu
alanda ara?t?rmalar?n?yürüten Dr. Esra Bülbül ile yapt???m?z
detayl?röportaj?dosyam?zda bulacaks?n?z.
Eylül- Ekim aylar?n?n gökyüzü gündeminde öne ç?kan ba?l?k
Mars ile ilgiliydi elbette. NASA'n?n Mars yüzeyinde s?v?halde su
oldu?una dair kan?tlar?uzun zamand?r konuyla ilgili ortaya
at?lan fikirleri do?rulam?? oldu. Mars demi?ken bu ay
Gökyüzü'ne T ürkiye'den oldukça etkileyici bir katk?ald?k.
Özye?in Üniversitesi'nden bir ekibin Avrupa'da düzenlenen Mars
gezginleri yar??mas?na kat?l?mlar?ve projelerini anlatan
yaz?lar?n?ilerleyen sayfalarda bulacaks?n?z. Bu ay ayn?zamanda
Mars ile ilgili harika bir filmin de vizyona girdi: Marsl?. Biz de
Gökyüzü'nde bir ilke imza atarak filmin oldukça özgün bir
ele?tirisine yer vermeye karar verdik.
Gökyüzünüz aç?k olsun!
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Üstte: Horowits K rater çukurundaki bir tepede görülen ?eritler (© NASA/JPL /Arizona Üniversitesi)

NASA MARS'T A SI VI HAL DE SU BULUNDU? UNU
AÇI K L ADI
Arif Solmaz*

Yukar?daki görüntüde yer alan ?eritleri meydana getiren ?ey

Heyecan yaratan sonuçlardan biri de tuzlu ak?nt?lar?n o kadar da

Mars?ta günümüzde s?v?halde bulundu?u ke?fedilen su ak?nt?lar?.

tuzlu olmad???durumda, Mars?ta günümüzde bile mikrobiyal

Tekrarlayan E?imli Çizgiler (Recurring Slope L inea - RSL ) ad?

anlamda hayat?desteklemeye elveri?li olabilece?i. Yukar?daki

verilen bu ?erit benzeri karanl?k yap?lar?n e?imli tepelerden ve

görüntü 2006?dan bu yana Mars?tan veri yollayan Mars Yörünge

kraterlerden a?a??ya do?ru ilerledikleri ancak genellikle zemine

K a?ifi (MRO) ile görüntülenen Horowitz K rateri içerisinde yer

kadar ula?amad?klar?görülüyor.

alan bir tepeye ait.

E?imler hakk?nda daha ilginç olan ?ey ise mevsimlerle birlikte

K ?z?l gezegene dair yap?lan tozlu ve ?ss?z toprak parças?ndan

de?i?im göstermeleri, bunlar?n ?l?k mevsimlerde yenilenip

ibaret oldu?u yak??t?rmas?s?v?suyun bulunmas?yla de?i?ecek

büyüdükleri, k?? boyunca ise ortadan kaybolduklar?gözlendi.

olsa da, ya?am?n yeryüzü d???nda var olup olmad???sorusuna

Uzun kimyasal analizler sonras?nda ula??lan sonuçlara göre bu

halen yan?t verebilmi? de?il.

karanl?k ?eritleri ortaya ç?karan faktör e?imli yüzeylerden
a?a??ya do?ru akt?kça buharla?an tuzlu s?v?su. Suyun kayna??
henüz belirsiz olsa da, olas?iki tahmin öne ç?k?yor; Mars
atmosferinden so?urulan ve sonras?nda s?v?hale gelen su buhar?

K aynak:
NASA
NASA - APOD

ya da yer alt?kaynaklar?.
* Ça? Üniversitesi ? Uzay Gözlem ve Ara?t?rma Merkezi, Mersin
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CHARON?UN EN NET GÖRÜNT ÜL ER? YAYI NL ANDI
Cemal ?en*
Plüton?un büyük uydusu Charon?un yay?nlanan en yüksek
çözünürlüklü ve renkli resimleri, uydunun ?iddet dolu tarihini
gözler önüne seriyor.
Yeni Ufuklar (New Horizons) ekibi Charon?un kraterlerle dolu
tekdüze bir uydu oldu?unu tahmin ediyorlard?. Buna kar??n
Güne? sistemimizin - oransal olarak en büyük- uydusu olan
Charon üzerinde çarp??ma izlerinin d???nda s?rada?lar, vadiler,
düzlükler, heyelan bölgeleri ve farkl?renkli yüzey alanlar?
bar?nd?r?yor.
Yeni Ufuklar sondas?n?n 14 Temmuz?daki yak?n geçi?inden elde
etti?i ve 21 Eylül?de Dünya?ya yollad???yüksek çözünürlüklü
görseller, Charon?un ekvatoru boyunca uzanan 1.600
kilometreden uzun vadi sistemininin detaylar?n?ortaya ç?kartt?.
Dünya?daki en büyük vadi sistemi olan Büyük K anyon?dan 4 kat
daha uzun ve iki kat daha derin olan bu vadi sistemi Charon?un
geçmi?indeki büyük jeolojik de?i?imin bir göstergesi.

Daha önce bahsetti?imiz ?oransal olarak en büyük uydu? tabiri
burada ba?rolü oynuyor: Plüton?un yar?boyutunda olan Charon,
gezegenine göre öyle büyük kütleli ki iki cisim ikili sistem olarak
hareket ediyor. Bu karma??k hareketin yaratt???gelgit etkisi
gökcismine, iç yap?s?ndaki maddeleri eritmesini sa?layacak
enerjiyi sa?l?yor olabilir.
Elbette bunlar ?imdilik varsay?mdan ibaret. Yeni Ufuklar?n
sa?lad???veriler üzerinde çal???ld?kça, Güne? Sistemi?nin bu uzak
kö?esinin s?rlar?ayd?nlanmaya devam edecek.
* Amatör Astronom - http://astroturk.net/

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

K uzeydeki da?l?k yap?n?n aksine, Charon?un kanyonunun
güneyinde geni? bir düzlük var. - gayriresmi- Vulcan Planum
ismi verilen bu düzlük kuzeye göre daha az büyük kratere sahip.
Bu durumun, bölgenin daha genç oldu?una dair bir i?aret
olabilece?i dü?ünülüyor.

ekip olarak yay?nl?yoruz. Yeni say?lar?m?zla birlikt e bült ende yeni

Ara?t?rmac?lara göre düzlüklerin pürüzsüzlü?ü, sahip oldu?u
oluklar ve zay?f tepeler geni? çapta bir yüzey yenilenmesinin aç?k
i?aretleri.

ö?ret im görevlilerine bir ça?r?da bulunmak ist iyoruz. Bült ende

Deliller, Charon yüzeyinde büyük de?i?imler ya?anm?? oldu?unu
gösteriyor. De?i?imin akla gelen ilk ?üphelisi ise buz volkanlar?
(kriyovolkan) ki bunlar erimi? kaya yerine su, amonyak veya
metan püskürtüyor.
©NASA

kö?eler ve birçok konuda özgün içeri?e yer vermeye ba?lad?k;
önümüzdeki say?larla bunu sürdürmek ve bült eni gökyüzüne merakl?
geni? bir kit leye ula?t ?rmak ist iyoruz. Bu nokt ada bült ende yay?nlamak
üzere ast ronomi/ast rofizik çal??malar?yürüt en t üm ö?renciler ve

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
ifadeleri kullanmadan) bir dille genel okuyucuya yönelik haz?rlad???
yaz?lar(yakla??k 450- 500 kelime)
- Gök yü zü Fot o?r af l ar ?: Ast rofot o?rafç?l?kla ilgilenen okurlar?m?z?n
kendi çekt ikleri gökyüzü fot o?raflar?n?, fot o?raf?n k?sa bir hikayesiyle
payla?t ?klar?fot o?raf ve yaz?lar (fot o?raf?n yüksek çözünürlüklü hali
ve 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 K as?m say?s?için
son t arih 25 Ekim) 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?mlanacakt ?r.
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2015 NOBEL F?Z?K ÖDÜLÜ:
PARÇACI K DÜNYASI NDA
BA?K AL A?I M
Arif Bay?rl?

Japonya?dan T akaaki K ajita ve K anada?dan Arthur B. McDonald
nötrinolar?n?n tür de?i?imlerini ortaya koyan deneylere önemli
katk?lar?ndan dolay?2015 Nobel Fizik Ödülü'ne lay?k görüldü.
Bahsi geçen dönü?üm ayn?zamanda nötrinolar?n kütleye sahip
olmalar?n?da gerektiriyordu. Bu ke?if maddenin iç i?leyi?ine dair
anlay???m?z?önemli ölçüde de?i?tirip, evrene bak???m?za önemli
katk?lar sa?layabilir.
Milenyumun ba??nda, T akkaki K ajita nötrinolar?n Japonya?daki
Super- K amiokande dedektörüne ula?ma yolunda atmosferde kendi
türleri aras?nda dönü?tü?ünü ke?fetti. Ayn?zamanda, Arthur B.
McDonald taraf?ndan K anada?da yürütülen bir ara?t?rma grubu da
Güne??ten gelen nötrinolar?n Dünya?ya gelirken yolda
kaybolmad?klar?n?, tersine Sudbury Nötrino Gözlemevi?ne tamemen
farkl?bir tür nötrino türü olarak ula?t?klar?n?gösterdi.
Böylelikle fizikçilerin y?llard?r u?ra?t?klar?nötrino bulmacas?
çözülmü? oldu. Nötrino say?lar?n?n teorik hesaplar?yla
kar??la?t?r?ld???nda, Dünya?da yap?lan ölçümlerde nötrinolar?n üçte
ikisi ortada yoktu. ?imdi iki deney de gösterdi ki nötrinolar tür
de?i?tirebiliyorlar. K e?if, ayn?zamanda nötrinolar?n çok az da olsa
bir kütleye sahip oldu?u gibi çok daha ileri sonuçlara eri?ilmesini
de sa?lad?.
Parçac?k fizi?i için bu bir tarihi ke?if özelli?i ta??yor. Fizikte
maddenin iç i?leyi?ini tarif eden Standart Model yirmi y?ldan daha
fazla süredir tüm deneysel testlerden ba?ar?yla geçip oldukça
ba?ar?l?oldu. Fakat nötrinolar?n kütlesiz olmalar?n?
gerektirdi?inden yeni gözlemler Standart Model?in evrenin temel
yap?ta?lar?n?n tamamlanm?? bir teorisi olamayaca??n?aç?kça
göstermi? oldu.
Bu y?l Nobel Fizik Ödülü ile ödüllendirilen ke?if, nötrinolar?n gizli
dünyas?na dair oldukça önemli öngörüler sa?lad?. I ??k parçac?klar?
olan fotonlardan sonra nötrinolar evrende en çok bulunan parçac?k
olma özelli?i ta??yorlar. Dünya sürekli bu parçac?klar taraf?ndan
adeta bombard?man alt?nda denebilir. Birçok nötrino kozmik
???nlar?n Dünya atmosferi ile etkile?mesi sonucunda ortaya ç?k?yor.
Di?erleri Güne??in içinde gerçekle?en nükleer tepkimelerde
üretiliyorlar. Saniyede triyonlarca nötrino vücudumuzun içinden
geçip gitmekte. Geçi? s?ras?nda onlar?hemen hemen hiçbir ?ey
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durduram?yor; nötrinolar do?an?n en yakalanmas?zor temel
parçac?klar?olarak biliniyorlar.
Günümüzde deneyler devam etmekte ve nötrinolarar?yakalayarak
özelliklerini daha detayl?incelemek ad?na tüm dünyada yo?un bir
u?ra? verilmekte. Nötrinolar?n s?rlar?na dair yeni ke?iflerin evrenin
tarihi, yap?s?ve gelece?ine dair anlay???m?z?de?i?tirmesi
bekleniyor.
K aynak: Press Release, T he Royal Swedish Academy of Sciences, 6
Ekim 2015

GEZEGENL ER?
S?Z
ADL ANDI RI N!

Uluslararas?Astronomi Birli?i (I nternational Astronomical
Union- I AU) 15 y?ld?z ve 32 ötegezegenden olu?an toplam 20
Gezegen Sistemi'ni isimlendirmek için halka bir f?rsat veriyor!
Genellikle gezegenler ve y?ld?zlar onlar?ke?fedenler ya da
Uluslaras?Astronomi Birli?i taraf?ndan adland?r?l?rlar,
dolay?s?yla böylesi bir f?rsat amatör astronomlar ve gökyüzü
merakl?lar?için büyük bir f?rsat özelli?i ta??yor.
Dünyan?n 45 farkl?ülkesinden astronomi külüpleri ve ilgili
topluluklar I AU'ya 200 farkl?isim gönderdiler ve bunlar
aras?ndan elemelerle bir k?sa liste olu?turuldu. Bu liste
üzerinden oylamalar Name ExoWorlds (Öte- Dünyalar?
Adland?r) internet sayfas?nda devam ediyor ve 31 Ekim'de
sonlanacak! Oylama ve detayl?bilgi için:
http://nameexoworlds.iau.org/exoworldsvote
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duyurular

?HAK K I ÖGEL MAN" YAZ OK ULU: T EMEL B?L ?MC?L ER ?ÇI N
AST RONOM?? 7- 11 EYLÜL 2015 T AR?HL ER?NDE GERÇEK L E?T ?
T ürk Astronomi Derne?i (T AD) ve Çukurova Üniversitesi

ögrencilerinden olu?an kat?l?mc?grubuna; Çukurova

(Ç.Ü)?nin düzenledi?i ?Hakk?ÖGEL MAN Yaz Okulu: Temel

Üniversitesi?nden Aysun Akyüz ve Naz?m Aksaker; ?stanbul

Bilimciler için Astronomi? bu y?l 7 ? 11 Eylül 2015 tarihlerinde

Üniversitesi?nden T alat Saygaç, Ay?e Ulubay- S?dd?ki, Sinan Ali?;

Ç.Ü ?Uzay Bilimleri ve Güne? Enerjisi Ara?t?rma ve Uygulama

Ad?yaman Üniversitesi?nden Eda Sonba?, yurtd???ndan Hüsne

Merkezi? (UZAYMER)?de düzenlendi.
"Hakk?ÖGEL MAN Yaz Okulu: Astronomlar için Fizik? ba?l???yla
son üç y?ld?r Ali AL PAR (Sabanc?Üniv.) taraf?ndan

Dereli ve doktora çal??malar?n?yak?n zamanda tamamlay?p
ülkemize dönen Gül Sevin Pekmezci , Astronomi ve Astrofizi?in
çe?itli konular?nda dersler verdiler.

düzenlenmekte, asistan ögrencilerinin katk?lar?ve T AD, Bilim

(bkz program: ?Hakk?Ögelman Yazokulu: Temel Bilimciler ?çin

Akademisi ve Bo?aziçi Üniversitesi deste?i ile sürdürülmekteydi.

Astronomi? 7- 11 Eylül 2015 T arihlerinde Gerçekle?ti)

Bu y?l gelen öneriler do?rultusunda yaz okulumuz, ?Hakk?
ÖGEL MAN Yaz Okulu: Temel Bilimciler için Astronomi? olarak
T AD deste?i ve Ç.Ü evsahipli?inde gerçekle?ti.
2011 y?l?nda kaybetti?imiz hocam?z Hakk? Ögelman an?s?na
düzenlenen okulun amac?, Astronomiye ilgi duyan temel bilim
ögrencilerine; temel ve güncel astronomi konular?n?n ve alandaki
bilimsel geli?melerin anlat?lmas?, astronomi programlar?n?n, farkl?
teleskoplarla gözlemsel çal??malar?n tan?t?m?, 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 sunmakt?.

K ?sa sürede birbirleriyle kayna?an ve verilen derslere ilgi gösteren
ögrenciler, Astronomi yaz okulu program?n?n çok yararl?oldu?unu
benzer yaz okullar?n?n devam etmesini istediklerini belirttiler. Yaz
okuluna kat?lan ö?rencilerimize kat?l?m belgesi verildi.
Düzenlenen yaz okuluna ba?ta Astromed L td. ?ti. olmak üzere,
Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???, T ürksat Uydu Haberle?me
K ablo T V ve ??letme A.?., Eyübo?lu Çelik ve Hobi Ürünleri San.
T ic. L td. ?ti. ve K itapsan K itap K ?rtasiye K aset T ic. San. L td. ?ti.
firmalar?destek oldular. T AD olarak tüm destekçilerimize
te?ekkür belgesi verildi.

Farkl?üniversite ve bölümlerden 20'ye yak?n lisans ve Y.L isans
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göze çarpan kareler

Yeni Ufuklar Uzay Arac? 14 Temmuz 2015'de Plüt on'a en yak?n geçi?inden
sadece 15 dakika sonra geriye dönüp Güne?'e do?ru bakarak, gezegenin
engebeli buz da?lar? ve geni? düzlüklerinin günbat ?m? görünt üsünü elde
et t i. © NASA

NASA Hubble Uzay Teleskobu t araf?ndan elde edilen bu görünt üde 8000 y?l önce pat lad???
dü?ünülen dev bir y?ld?zdan geriye kalan süpernova kal?nt ?s?n?n et kileyici det aylar? görülüyor.
©ESA/Hubble & NASA

kapak konusu
GÖZL E GÖRÜL MEYEN: K ARANL I K MADDE
ODT Ü AMAT ÖR AST RONOM? T OPLULU? U*

Fizi?in ve a str onominin günümüzde geldi?i nokta da
evr enin içer i?inin ya ln?zca %4'ünü ta r if edebiliyor olma s?
ba ?l?ba ??na bir pr oblemken, ger iye ka la n?n hat?r ?say?l?r
bir k?sm?n?olu?tur a n 'Ka r a nl?k M a dde' ha la
ayd?nlat?la bilmi? de?il...

M

erak?m?z ve zekâm?zla

ediyoruz. Her türlü soru, bilgi ve görü?leriniz için gokyuzu.org web adresini ve

do?ay?bin y?llard?r

aat@metu.edu.tr mail adresimizi kullanabilirsiniz.

ke?fetmeye çal??an biz
insanlar, sahip oldu?umuz
derin sorgulama yetisi

sayesinde hayatta kald?k ve evrenin s?rlar?n?
çözmeye ba?l?yoruz. Bu yolda ortaya

ç?kard???m?z her yeni bulgu, yapt???m?z her
yeni ara?t?rma bizi biraz daha ileriye
götürse de; özellikle ?u yüzy?lda fark?na
vard?k ki, elde etti?imiz tüm bilgi evrendeki
süreçleri aç?klamakta oldukça yetersiz
kalmakta. Çünkü buldu?umuz her yeni

Kar an l ?k M adde Nedi r ?
K aranl?k madde herhangi bir elektromanyetik radyasyonun gözlemlenmesiyle do?rudan
saptanamayan, "parlak" olmayan bir maddedir; yani herhangi bir dedektör ile saptanabilecek
???k üretmez. K aranl?k maddenin gözlenememesine ra?men var oldu?u dü?üncesi ortaya at?l?r
çünkü galaksilerin dönü? h?z?üzerindeki yerçekimi etkisi ve gökada kümelerinin varl???bunu
destekler niteliktedir. K aranl?k madde evrenin kütle- enerji bile?iminin % 27 sine yak?n?n?
olu?turur. Geri kalan?içeri?i hala tart??ma konusu olan karanl?k enerji (~ %68) ve tüm
canl?lar?, Dünya?y?, evrende teleskop ve dedektörlerimizle gözleyebildiklerimizi olu?turan
s?radan görünür maddedir.
Genel olarak, bir galaksi içindeki gözlenebilen y?ld?zlar?n kütlesi, y?ld?zlar?n galaksi

cevap bizlere öncekiden daha zor bir soru

merkezinin yörüngesinde kalabilmesi için gereken kütlenin sadece % 10'unu olu?turmaktad?r.

vermekte. Bu sonu olmayan macerada

Y?ld?zlar?n galaksi merkezi etraf?ndaki yörünge h?zlar?, merkezden bulunduklar?noktaya kadar

astrofizikçilerin çabalar?do?rultusunda çok

olan bölgedeki madde miktar?na ve merkeze olan uzakl?klar?na ba?l?d?r. Bu ili?kiye ve

büyük ilerlemeler kat edildi.

galaksinin d?? bölgelerine do?ru gidildikçe y?ld?z yo?unlu?unun azalmas?na ba?l?olarak

Bu ay haz?rlad???m?z yaz?da modern

y?ld?zlar?n galaksi merkezinden uzakl?klar?artt?kça yörünge h?zlar?n?n azalmas?

astrofizi?in ?sava? alanlar??ndan biri olan
K aranl?k Madde kavram?n?inceleyece?iz.
Ne oldu?unu tam olarak henüz
anlamad???m?z bu yap?ya, bilmedi?imiz
?eyleri ?karanl?k? olarak
nitelendirmemizden ötürü bu ismi
verdi?imiz karanl?k maddeyi üç aç?dan
inceleyece?iz. ?lk bölümde karanl?k
maddenin ne oldu?unu aç?klamaya
çal??acak ve yap?s?n?sizlerle payla?maya
çal??aca??z. Sonras?nda karanl?k maddenin
ke?fi ve ara?t?rmalar?n?n tarihi üzerine
konu?aca??z. Son olarak da modern
argümanlar?n ?????nda karanl?k maddenin
kozmolojiye olan etkilerinden bahsedece?iz.
ODT Ü Amatör Astronomi Toplulu?u
olarak yaz?m?z?zevkle okuman?z?ümit
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Üstte: Galaksinin merkezinden uzakla?t?kça y?ld?zlar?n dönü? h?zlar?nda beklenen ve ölçülen de?i?imi gösteren dönü? e?rileri.

beklenmektedir. Fakat gözlemler göstermi?tir galaksinin d??

Üçüncü olarak, karanl?k maddenin maddeyle etkile?ti?inde enerjiye

bölgelerindeki y?ld?zlar?n h?z?merkezden uzakla?t?kça azalmay?p

dönü?erek ortadan kalkan ?anti- madde?olmad???dü?ünülüyor zira

hemen hemen sabit kalmaktad?r.

madde- antimadde etlikile?imlerinde aç??a ç?kan yüksek enerjili

Bunun sebebi ise y?ld?zlar?n yörüngesinde olan galaksinin kütlesi,
beklenenden farkl?olarak galaksinin merkezinden uzakla??ld?kça
y?ld?zlar?n uzakl???yla do?rusal olarak artmas?d?r. Fakat ilk ba?ta
hesaba kat?lmayan bu içerideki fazla kütleden bize hiç bir ???k

???n?mlar karanl?k madde özelinde gözlenebilmi? de?il. Son olarak,
galaksi büyüklü?ündeki kara delikler de olu?turmas?gereken yüksek
kütleçekimsel mercek (gravitational lens) etkisi göz önüne alarak
adaylar aras?ndan elenmektedir.

gelmez, bu yüzden de bu fazlal?k kütle karanl?k madde olarak

Günümüzde karanl?k madde için öne sürülen adaylar aras?nda baryon

adland?r?l?r. Dolay?s?yla karanl?k madde, do?rudan gözlem yoluyla

özelli?i ta??mayanlar ön plana ç?kmaktad?r. Bunlardan da ?so?uk

gözleyemiyor olsak da galaksilerin içindeki y?ld?zlar?n yörünge

karanl?k madde?modeli kapsam?nda zay?f etkile?imli a??r parçac?klar

h?zlar?ndan yola ç?karak, kütleçekimsel etkisiyle galaksi yap?lar?n?

(weakly interacting massive particles- W I MP) en güçlü aday olarak

bir arada tutmak için ihtiyaç duyulan madde olarak tan?mlanabilir.

gösterilmektedir. Galaksi olu?umunun ilk evrelerinde oldukça dü?ük
h?zlarda hareket etmelerinden dolay??so?uk?olarak nitelendirilen bu

Günümüzde ka r a nl?k ma dde için
öne sür ülen a dayla r a r a s?nda
ba r yon özelli?i ta ??maya nla r ön
pla na ç?kma kta d?r .

parçac?k ailesinin üyelerinin kendi aralar?ndaki etkile?imleri ile
olu?acak olas?gama ???n?, nötrino ve kozmik ???n ürünlerinin
gözlemleri için dünya çap?nda birçok gözlem ve deney
gerçekle?tirilmektedir.
Kar an l ?k M adde Kav r am ?n ?n K?sa Tar i h i
Görünmeyen fakat kütle çekim etkisi hissedilen karanl?k madde ile

K aranl?k maddenin ne olmad???konusunda, ne oldu?u konusuna

ilgili çal??malar neredeyse yüzy?l öncesinde ba?lad?. Evrendeki toplam

k?yasla daha emin oldu?umuzu söyleyebiliriz. ?lk olarak, karanl?kt?r.

madde yo?unlu?u miktar?ile ilgili ilk çal??malar?1915 y?l?nda Öpik,

Yani, evrendeki dört temel etkile?imden biri olan elektromanyetik

1922 y?l?nda K apteyn, yine 1922 y?l?nda Jeans ve 1932 y?l?nda Oort

kuvvet ile etkile?mez, dolay?s?yla d??ar?ya herhangi bir radyasyon

ba?latt?. Bulduklar?sonuçlar birbirlerinden farkl?yd?. Öpik, K apteyn

yaymaz ya da üzerine dü?en bir radyasyonu absorbe etmez. ?kinci

ve Oort?a göre soluk cüce y?ld?zlar?göz önüne al?p yap?lacak makul bir

olarak proton ve nötronlardan olu?an, baryonik madde olarak

yakla??mla maddenin toplam yo?unlu?u, bilinen y?ld?z popülâsyonlar?

adland?r?lan bir madde olmad???n?biliyoruz çünkü evrenin ilk

ile aç?klanabiliyorken, Jeans ise her bir parlak y?ld?za kar??l?k iki

anlar?na dair yap?lan hesaplardan yola ç?karak öngörülen baryonik

karanl?k y?ld?z oldu?unu dü?ünüyordu. Bu tart??malar 20. Yüzy?l?n

madde, karanl?k madde için gereken miktar?sa?lamamaktad?r.
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sonlar?na kadar devam etti.
1933 y?l?nda o zamanlar bulutsu olarak an?lan
galaksiler üzerine yapt???, ?Bulutsular?n ve Bulutsu
K ümelerinin K ütleleri Üzerine? (On the Masses of
Nebulae and of Clusters of Nebulae) ba?l?kl?
çal??mas?nda F. Zwicky görünür maddenin kütlesi
ile teorik toplam kütle aras?nda çok büyük fark
oldu?unu ke?fetti. Zwicky buldu?u sonuçlarda hiç
beklenmedik ba?ka bir ?ey ile daha kar??la?t?. Bir
galaksinin ortalama parlakl???yakla??k olarak
Güne??inkine e?itti. Bu sayede kütle ile parlakl?k
aras?ndaki oran?bulmu? oldu. T üm bunlar?n
sonucunda ise galaksi kümelerinin yap?s?nda büyük
miktarda görünmez ?karanl?k? bir maddenin olmas?

Üst t e: Biribiriyle çarp??am halinde olan Bullet (M ermi) Galaksi K ümelerinin çarp??ma süresince

gerekti?ini ortaya att?.

et raft aki madde ile et kile?meyip iki uçt a t oplanan karanl?k madde da??l?m?(mavi) ve merkezdeki
görünen madde da??l?m?(k?rm?z?) karanl?k maddenin varl???na dair en güçlü gözlemsel kan?t lardan

1980?li y?llarda ise; ço?u gökbilimci, galaksi ve
kümeler aras?nda karanl?k bir madde oldu?unu
kabul edip s?cak m?yoksa so?uk mu sorusunu
sordular. 1980 y?l?nda Zel?dovich ve ekibi s?cak
karanl?k madde teorisini geli?tirdiler. 1983 y?l?nda
Moriond K onferans??nda Dick Bond ve Joel R.
Primack s?cak- ?l?k- so?uk karanl?k maddeden
bahsettiler. 1984 y?l?nda so?uk karanl?k madde
teorisi ortaya at?ld?.
1990?l?y?llarda s?cak ve so?uk karanl?k maddeyi
içeren ?kar???k?(mixed) karanl?k madde teorisi
ortaya at?ld?. %80?inin so?uk %20?sinin s?cak
karanl?k madde oldu?u öne sürüldü. Bu modelin

biri olarak göst eriliyor. (©NASA)

önerilen ise karanl?k madde oldu. K aranl?k madde bahsedildi?i üzere elektromanyetik
kuvvetle etkile?ime girmemektedir. K aranl?k maddenin kendi içinde ya?ad???çökme
buna ba?l?olarak gökadalar?n ya?ad???çökmeden daha önce ba?lam??t?r. Böylece normal
maddeyle tek ortak özelli?i olan kütle çekimi sayesinde gökadalar?olu?turan normal
maddeleri etkileyerek gök adalar?n olu?um sürecini h?zlanmas?n?sa?lam??t?r.
Bunun yan?s?ra Vera Rubin'in Andromeda galaksisini esas alarak sürdürdü?ü galaktik
dönü? e?risi problemiyle ilgili çal??malar?karanl?k maddenin varl???n?n en büyük kan?t?
olmu?tur. Galaksilerin dönü? h?z?ile ölçülen madde miktar?sadece gözlemlenebilen
maddenin kütle çekiminin sa?layabilece?inden çok daha fazlayd?. Bu kütle çekimini
sa?layabilecek yakla??k on kat?kadar madde gerekmekteydi. Bu gözlemlenebilen madde
miktar?d???nda gerekli miktar?n karanl?k madde taraf?ndan sa?land???kabul edilmi?tir.

yanl?? oldu?u karanl?k enerjinin de bulunmas?ile

Gökadalara ek olarak bilim insanlar?bu gizemli maddenin varl???kan?tlamak için galaksi

1998 y?l?nda ortaya ç?kt?.

kümelerini ele ald?lar. Galaksi kümelerinde galaksileri aras?ndaki bo?lu?u s?cak yo?un

17 Aral?k 2009?da Cryogenic Dark Matter Search
(CDMS)?nin ara?t?rmalar?ile evrendeki karanl?k
madde miktar?n?n %23 oran?nda oldu?u gösterildi.
Görüldü?ü üzere karanl?k madde üzerine yap?lan
ara?t?rmalar ve tart??malar hala devam etmekte.
Bundan yola ç?karak kolayca söylenebilir ki karanl?k
madde bilimsel camiada oldukça önemli bir alan
olarak kalmaya devam edecek.
Kar an l ?k M adde ve Kozm ol oj i
Y?ld?zlar bulutsular ve gökadalar olu?urken kütle
çekiminden kaynakl?çökerler ve yo?unluklar?artar
ve günümüzde teleskoptan bakt???m?zda
gördü?ümüz yap?lar?olu?turular. Evrendeki gök
cisimleri büyük patlamadan bu yana olu?umlar?n?
sürdürmektedirler. Bu noktada evren bize bir soru

gazlar?n doldurdu?u bilinmekteydi. S?cak yo?un gazlar?n hareket enerjileri yüksektir;
bu durum, ?Bu yo?un s?cak gazlar nas?l oluyor da galaksi kümelerinden kaçam?yorlar??
sorusunu akla getirmektedir. K aranl?k madde galaksi kümelerine bu yüksek enerjili,
yani h?zl?s?cak gaz bulutlar?n?n içeride kalmalar?n?sa?layan çekim kuvvetini
sunmaktad?r.
K aranl?k madde ara?t?rmalar?geçti?imiz yüzy?ldan beri astrofizi?in en önemli ara?t?rma
konular?ndan biri oldu. Bu fenomen bir cevaba ula?abilirse bu adeta bir domino etkisiyle
pek çok sorumuza cevap verebilir gibi görünüyor. Ancak bu cevaplar?n elimize bu sefer
çözümü daha zor sorular verece?inden de ?üphemiz yok. Bilimi de heyecanl?k?lan bu
de?il midir?
Kayn ak l ar
Dark Matter And Dark Energy Part 2
Dark Matter An I ntroduction Chapter 5
Dark Matter ?n T he Universe Second Edition Chapter 6 ve 12

i?areti sunmaktad?r: Büyük patlamadan hemen

K aranl?k Madde ?çin K an?t - ?stanbul Unv.

sonra gökadalar nas?l olu?abildi? Gök adalar?n

NASA Science

olu?umunda izledikleri çökme sürecinin büyük
patlamadan hemen sonra gerçekle?emeyecek kadar

* Yaz?ya katk?sa?layanlar: Güzin T ürkay, Damla ?ahinba?, Buket Akseki, Ça?la Demir,

k?sa oldu?u dü?ünülüyor. Soruna çözüm olarak

Özgür Can Özüdo?ru
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röportaj
DR. ESRA BÜL BÜL ?L E K ARANL I K MADDE ÜZER?NE

Bu ayki kapak konumuzda i?ledi?imiz karanl?k madde konusu üzerinde Harvard Smithsonian Astrofizik Enstitüsü'nde ara?t?rmalar yürüten
Dr. Esra Bülbül ile kapsaml?bir röportaj gerçekle?tirdik. ?yi okumalar!
Gök yü zü Bü l t en i : Ön cel i k l e r öpor t aj t ek l i f i m i zi k abu l edi p
bu ay Gök yü zü ?n e k at k ? sa?l ad???n ?z i çi n t e?ek k ü r eder i z
Esr a Han ?m . Bi ze k en di n i zden ve ?u an da çal ??t ???n ?z
Har var d Sm i t h son i an Ast r of i zi k M er k ezi ?n den bah seder
m i si n i z?
Dr . Esr a Bü l bü l : Ben te?ekkür ederim bana böyle bir f?rsat?
sa?lad???n?z için. Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi 1973'te
kurulmu?, iki kurumundan (Harvard Universitesi Gözlemevi ve
Smithsonian Astrofizik Gözlemevi) olu?umu? dünyan?n en büyük
astrofizik enstitüsüdür. ?u anda bünyesinde alt?büyük alt birime

ve bunlara yönelmenizdeki motivasyondan biraz bahseder misiniz ?
E.B.: Sizin de bahsetti?iniz gibi galaksi kümeleri evrenimizin en
büyük kütleli nesneleridir. Dolay?s?ile evrenimizi en iyi temsil eden
objelerdir. Benim projelerim galaksi kümelerinin X- ???n?ve Sunyaev
Zel?dovich etkisi gözlemlerini kullanarak karanl?k madde ve karanl?k
enerji hakk?nda bilgi sahibi olmak üzerine yo?unla??yor. Ayr?ca
galaksi kümelerinin X- ???n?gözlemlerini inceleyip evrendeki
görünür maddenin evrimini anlamak da mümkün. Bu konu üzerine
de çal??malar yapmaktay?m.

mensup 300?den fazla astrofizikçi bar?nd?rmaktad?r. Benim mensup

G.B.: Yapt???n?z çal??malardan öne ç?kanlar aras?nda ?K aranl?k

oldu?um yüksek enerji astrofizi?i bölümü ise bunlar?n en

Madde?üzerine olanlar oldu?unu biliyoruz. K aranl?k Madde olarak

büyü?üdür. Ayr?ca enstitü Chandra X- ???n?teleskobu merkezine de

geçen problemi k?saca aç?klayabilir misiniz?

ev sahipli?i yapmaktad?r.

E.B.: K aranl?k madde günümüz fizi?inin en büyük gizemlerinden

G.B.: Çal??ma alan?n?z?n evrendeki kütle- çekimsel olarak ba?l?en

biridir. Bildi?iniz gibi karanl?k maddenin 1933 y?l?nda ?sveçreli

büyük nesneler olan galaksi kümeleri üzerine yo?unla?t???n?z?

fizikçi Fritz Zwicky taraf?ndan ortaya konulmu?tu. Zwicky, Coma

belirtiyorsunuz; bu konuda sizin üzerinde çal??t??n?z problemlerden

galaksi kümesinde yer alan galaksilerin optik gözlemlerine
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bakt?g?nda galaksilerdeki kütlenin Coma galaksi kümesinin
toplam kütlesinin yüzde biri oldu?unu buldu. Geriye kalan
%99?luk k?sma ise kay?p madde ad?n?verdi. T abi o zaman optik
teleskoplar çok yayg?n olmad???için bu sonuçlar?bilim insanlar?
?üphe ile kar??lad?lar. 1970?lerde Vera Rubin?in Zwicky?nin
sonuçlar?n?do?rulamas?yla kay?p madde karanl?k madde ad?n?ald?
ve varl???tüm bilim camias?nca kabul edilmeye ba?land?. Bu

at?f aldik.
G.B: Kar an l ?k m adde gü n ü m ü z ast r of i zi ?i n de en ön e
ç?k an k on u l ar ar as?n da yer al ?yor . Yay?n l an an h aber l er de
bu k on u n u n h em ast r of i zi k çi l er , h em de par çac?k
f i zi k çi l er i t ar af ?n dan h ar ar et l e t ar t ???l d???n ? gör ü yor u z.
Bu i k i al an ?n k esi ?t i ?i ?par çac?k ast r of i zi ?i ?al an ?n dan bi ze
bi r az bah sedebi l i r m i si n i z?

maddenin neden olu?tu?unu bulmak için ara?t?rmalar bu tarihten
sonra h?z kazand?. Daha sonra W MAP ve Planck teleskoplar?n?n

E.B.: K aranl?k madde ara?t?rmalar?hem parçac?k fizi?inin hem de

kozmik mikrodalga ???nlar?n?incelemesiyle bu maddenin asl?nda

astrofizi?in ilgi alan?na giriyor. Ara?t?rmalar iki koldan h?zla

evrenin % 23?lük gibi büyük bir k?sm?n?olu?turdu?unu ö?rendik.

devam etmekte; do?rudan ve dolayl?ikincil ???n?m ara?t?rmalar?.

2006?da ise Hubble optik ve Chandra X- ???n?teleskoplar?n?n Bullet

Birinci gruptaki bilim insanlar?n?ço?unlukla parçac?k fizikçileri

galaksi kümelerini incelemesi sonuncunda bu maddenin bildi?imiz

olu?turmakta. Bu grubun bir k?sm?karanl?k maddeyi L arge

di?er maddeler gibi davranmad???n?ve sadece kütle çekimi ile

Hadron Collider (L HC) gibi parçac?k çarp??t?r?c?lar?nda üretip

etkilel?ti?ini gördük. T üm bu heyecan verici ara?t?rmalara ra?men

laboratuvar ortam?nda gözlemlemeye cal???yorlar. Bu grubun di?er

henüz karanl?k maddenin hangi parçac?ktan olu?tu?unu

k?sm?ise yer alt?ndaki madenlere yerle?tirilen ve a??r izotoplardan

bilmiyoruz. Bilim dünyas?ise gerek yeralt?laboratuvarlar?,

olu?an detektörlerle galaksimizden gelen karanl?k madde

gerekse uzay teleskoplar?arac?l???yla bu maddenin neden

parçac?klar?n?n bu izotoplarla etkile?imlerini yakalamaya

olu?tu?unu anlamaya çal???yor.

çal???yorlar. Üçüncü ve benim dahil oldu?um grup ise ço?unlukla

"Ka r a nl?k ma dde bilindi?i gibi uta nga ç pa r ça c?kla r da n olu?uyor ;
di?er ma ddeler le kütle çekim etkile?mesi d???nda her ha ngi güçlü bir
etkile?ime gir miyor . Anca k kendi a r a s?nda ki etkile?imler den ya da
bozunma s?dolay?s?yla ikincil X-???n?yayma ola s?l???va r . "

G.B: Geçt i ?i m i z y?l ek i bi n i zl e yay?n l ad???n ?z gal ak si
k ü m el er i m er k ezi n dek i ol as? k ar an l ?k m adde si n yal i
h aber i yl e, çal ??m an ?z ön de gel en bi r çok bi l i m h aber
k an al ?n da yer al d?. Bu çal ??m adan ve ön em i n den bi r az
bah sedebi l i r m i si n i z?
E.B.: K aranl?k madde bilindi?i gibi utangaç parçac?klardan

astrofizikçiler. Biz karanl?k maddenin kendisi ve bozunmas?ndan
olu?abilecek ikincil ???malar?uzaydaki X- ???n?ve gama ???n?
teleskoplar?yla gözlemlemeye çal???yoruz.
G.B.: Son ol ar ak bu al an a yön el m ek i st eyen ö?r en ci veya
gen ç ar a?t ?r m ac?l ar a ön er i l er i n i zi du ym ay? çok i st er i z.

olus?
uyor; dig?
er maddelerle kütle çekim etkiles?
mesi d?s?
?nda

E.B.: Yurt d???nda doktora veya ara?t?rma bursu sa?layan çe?itli

herhangi güçlü bir etkiles?
i me girmiyor. Ancak kendi aras?ndaki

kurumlar veya üniversitelere ba?vurmalar?n?tavsiye ederim. Zira

etkiles?
i mlerden yada bozunmas?dolay?s?yla ikincil X- ?s?
?n?yayma

yurt d???nda verimli geçirelecek birkaç y?l genç ara?t?rmac?lara

olas?l???var. Bu motivasyonla yola ç?karak, evrenimizin en büyük

tecrübe kazand?racakt?r. Örne?in, Smithsonian gözlem evinin

karanl?k madde rezervleri olan galaksi kümelerindeki X- ?s?
?n?

doktora ö?rencileri için burslar?var. ?lgilenen olursa benimle

gözlemlerini daha dikkatli incelemeye karar verdim.

do?rudan ba?lant?ya geçebilir. Yada T ubitak??n doktora yada

XMM- Newton teleskobu en yüksek çözünürlü?e sahip oldu?u için

doktora sonras?burslar?ndan da faydalan?labilinir.

bu teleskopla al?nan farkl?uzakl?klardaki 73 galaksi kümelesinin
tayflarin?üst üste bindirdim. Böylece analiz karanl?k maddeden
gelebilecek çok zay?f ikincil ???n?ma duyarl?hale gelmi? oldu.

G.B.: Bi zl er e zam an ?n ?z? ay?r d???n ?z ve bu h eyecan ver i ci
k on u da bi zl e gör ü ?l er i n i zi payl a?t ???n ?z i çi n çok t e?ek k ü r
eder i z.

Dikkatli incelemelerden sonra 3.55 kiloelektronvolt civarlarinda
görünen maddeden gelme olas?l???çok dü?ük olan bir ???n?m

E.B.: Ben te?ekkür ederim bana zaman ve yer ay?rd???n?z için.

gözlemledim. Daha sonra Chandra ve Suzaku teleskoplar?n?n

Benim için bir zevkti.

gözlemlerinde de bu ???n?ma rastlad?k. Bizden ba??ms?z olarak
yap?lan ara?t?rmalar ???n?m?Andromeda ve Samanyolu
galaksilerinde de gözlemledi. Bu ???n?m?n karanl?k maddenin
bozunumundan gelme olas?l???bilim dunyas?n?ve tabii ki bizi grup
olarak çok heyecanland?rd?. Öyle ki bir y?lda toplam 200?e yak?n
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makale
ULUSL ARARASI MARS GEZG?N?
YARI ?MASI NDA T ÜRK ?YE'DEN B?R T AK I M:
ÖzÜ ROVER T AK I MI

A

ra?t?rma yapmak üzere gök
cisimlerine insan göndermenin
hala büyük risklere ve maliyete
mal oldu?u günümüzde,
insans?z uzay araçlar?, bilim

dünyas?n?n gözü kula??konumundalar. Gezgin
robotlar (rover) günümüze de?in Mars ve Ay
yüzeyinde yap?lan ara?t?rmalarda birçok büyük
ke?fin yap?lmas?na yard?mc?oldular. Günümüzde
hala yeni hedefler yeni gezginlerin
geli?tirilmesine devam etmekle birlikte bir
yandan da gezginlerin ilerleyen zamanlarda
astronotlarla birlikte çal??abilmeleri için yeni
çal??malar yürütülmektedir. ESA astronotu
Andreas Mogensen?in geçti?imiz günlerde
Uluslararas?Uzay ?stasyonu?ndan dünyadaki bir
robotu kontrol etmesini de bu konuya bir örnek

olarak gösterebiliriz.
Gezgin robotlara kar??bu kadar ilgi ve ihtiyaç varken yeni fikirlerin ç?kmas?için de
farkl?çal??malar yap?lmaktad?r. Bu ba?lamda üniversite ö?rencilerine dönük yar??malar
ilgiyi daha da beslemektedir. Bu yaz?n?n devam?nda bu yar??malardan biri olan Avrupa
Gezgin Robot Yar??mas??na (European Rover Challenge - ERC) T ürkiye?den kat?lan ilk
tak?m olarak çal??malar?m?z?ve süreçte neler ya?ad???m?z?anlatmak istedik.

Tak ?m Üzer i n e
ÖzÜ Rover T ak?m?geçti?imiz y?l K as?m ay?nda Özye?in Üniversitesi Robotik
L aboratuvar??n?n alt?nda, Makina Mühendisli?i lisans program?ö?rencisi Mehmet Can
Y?ld?r?m??n ön çal??mas?yla ve Yard. Doç. Dr. Özkan Bebek?in dan??manl???nda kuruldu.
T ak?m?n kurulu? sürecince farkl?fakülte ve bölümlerden ö?rencilere aç?k bir ça?r?
yap?ld?ve ça?r?n?n sonucunda roboti?e ve uzaya merakl?bir ekiple yola ç?k?ld?. ?u an
aktif olarak ÖzÜ Rover T ak?m?Bar?? Balc?, Sercan Aydo?du, Nisan K uzuluk , Emir
Zincircio?lu, Alp Y?ld?r?m, Altan Boral?, Mert Hayta, Mehmet Polat K üntüz, Emre K aan
Çiçek, O?uzhan Dalg?ç , Berk K arayal?m, Awais Ahmad, Saher Jabeen, Canay Demir,
Murat Can Çiçek, Cengizhan Özcan ve Bahunaz Çevik?ten olu?maktad?r.
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Yar??malarda jüriler robotlar?n olabildi?ince Mars ko?ullar?n?göz
önünde bulundurarak yap?lmas?n?tak?mlardan beklerler ve buna göre
de?erlendirme yaparlar. Ayn?zamanda yar??ma s?ras?nda tasar?mlar
konusunda baz?s?n?rlamalar konulmu?tur; bunlar?n en ba??nda
gelenler, yap?lan gezginlerin maliyet konusunda 15.000 dolar?, a??rl?k
konusunda da 70 kg?yi geçmemesi üzerine olanlard?r. Bu gibi
s?n?rland?rmalar yar??may?daha zorlu k?lmaktad?r. Bu noktada ?unu
belirtirsek yar??man?n zorlulu?u daha iyi ortaya konur diye
dü?ünmekteyiz; geçti?imiz ay yap?lan ERC 2015 yar??mas?n?n
birincisi olan tak?m yar??mada toplanabilecek olan toplam 760 puan?n
üçte ikisini dahi toplayamam??t?r. Bu nedenle de her y?l yar??ma
kurallar?nda ve görevlerinde çok büyük de?i?iklikler olmamakla
birlikte her yar??mada al?nan puanlar artmaktad?r.

ÖzÜ Rover T ak?m?dört alt tak?mdan olu?maktad?r; bu alt tak?mlar
gezginin farkl?bölümlerin tasar?m?ve yap?m?ndan sorumludur. Bu
dört alt tak?m ?u ?ekilde yap?lanm??t?r: L okomasyon alt tak?m?
gezginin sürü? sistemlerinden sorumludur. Manipülatör alt tak?m?
gezginin örnek toplama, araç- gereç ta??ma gibi i?levleri yerine
getirmesini sa?layan robot kolunu geli?tirmekle yükümlüdür.
Görme (vision) alt tak?m?robotun çevreyi alg?lamas?n?sa?layarak
gerek sürücüye asistanl?k sa?layacak gerekse de arac?n ihtiyaca
ba?l?olarak otonom hareketini sa?layacak sistemleri
geli?tirmekten sorumludur. Son alt tak?m ise bahsi geçen bütün
sistemlerin gerekli elektronik altyap?s?n?haz?rlayarak gezgnin
görev denetim ekibi ile ileti?imi sa?layan elektronik ve sinyal alt
tak?m?d?r.

Yar ??m an ?n Yap?s?
Mars Gezginleri üzerine düzenlenen üniversiteleraras?iki yar??ma
bulunmaktad?r. ?lki 2007 senesinden bu yana T he Mars Society
taraf?ndan her yaz üniversite ö?rencilerine yönelik düzenlenmekte
olan University Rover Challenge (URC)?d?r. Yar??ma her y?l yaz
ba??nda Utah'ta, A.B.D.?nin Güney Çölünde düzenlenmekte ve
geçti?imiz y?l yar??maya sekiz farkl?ülkeden k?rk dört tak?m
kat?lm??t?r.
?kinci yar??ma ise 2014 senesinden bu yana düzenlenen European
Rover Challenge (ERC)?dir. ERC, European Space Foundation,
Avrupa Uzay Ajans?(ESA) gibi organizasyonlar?n ortakl???nda
Polonya'da düzenlenmektedir. Yar??maya bu y?l biz de dahil olmak
üzere on iki farkl?ülkeden otuz dört tak?m kat?lm??t?r.
?ki yar??mada temel amaç gelecekte ba?ta Mars ve di?er olas?aday
gök cisimlerine gönderilecek olan yeni gezginler için yeni fikirlerin
önünü açmak ve beraberinde yine bu araçlar?tasarlayacak
gelece?in mühendis ve bilim insanlar?na ilham kayna??
olabilmektir. Her iki yar??mada görev tan?mlamalar?nda farkl?l?k
olmas?na ra?men temel olarak tak?mlar?n yapmalar?gereken
görevler örnek toplama, örnek ç?karma, analiz, tamir, otonom
sürü? ?eklinde s?ralanabilir. Yar??malarda görevlerin olay örgüsü
Mars?ta astronotlara yard?mc?olacak ?ekilde tasarlanm?? gezginler
üzerinedir. Bu ba?lamda gezginler görevlere göre direkt olarak
robota uzak ve robotu direkt olarak göremeyen bir kullan?c?
taraf?ndan kullan?labilmektedir.
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Saha görevlerinin yan?s?ra bütün gezgin ve tak?mlar yar??ma
süresince gerek raporlarla gerekse de sunum ve tefti?lerle gezginin
teknik özellikleri, tasar?m, bütçe kullan?m?gibi konularda da
puanland?r?lmaktad?r. Ek olarak yenilikçi fikir ve uygulamalar da
ayr?ca de?erlendirilmektedir.

Yap?m A?am as? ve Yar ??m a Sü r eci
Nisan ay?n?n sonunda yapt???m?z tasar?m?, ?ans?m?z?da denemek
amac?yla ERC (European Rover Challenge)'ye yollad?k. Yap?lan
de?erlendirme sonucu bu yar??maya T ürkiye'den kabul alan ilk ekip
olduk. Robotumuzun ad?n?Merih- 1 olarak belirledik.
Haziran ay?ndan itibaren tam zamanl?çal??arak robotumuzun
tasar?m?na son halini verdik ve imalat?n?gerçekle?tirdik. Temmuz
ay?n?n ortas?nda ilk saha testlerine ç?kt?k, bu süreçte temel olarak iki
sorunla kar??la?t?k; ilki denetim ekibi ile robotun ileti?imi, di?eri ise
sürü? sistemindeki mekanik aksam?n istem d???olan hareketleri idi.
Bu konularda iyile?tirme yap?larak, yar??man?n bir sonraki basama??
teknik video sunumun teslimini temmuz ay?n?n sonunda
gerçekle?tirdik.

"Ya r ??ma la r da jür iler r obotla r ?n
ola bildi?ince M a r s ko?ulla r ?n?göz
önünde bulundur a r a k ya p?lma s?n?
ta k?mla r da n bekler ler ve buna gör e
de?er lendir me ya pa r la r . "
Yar??maya geçmeden önceki son basamak ise 25 A?ustos?ta teslim
etti?imiz detayl?teknik rapordu. Bu raporda robotun sahip oldu?u
bütün mekanik, elektronik ve yaz?l?msal özellikler detaylar?ile
yar??ma jürisine iletildi. Bu ön a?amalar?n her biri yar??ma sonu
derecesini belirleyecek olan puanlamaya dahil edildi.
Merih- 1?in genel yap?s?ndan bahsedecek olursak, robot süspansiyon
sistemi olarak ?u an aktif olarak çal??an Mars Gezginleri'nde oldu?u
gibi Rocker- Bogie ad?verilen alt?tekerlekle sistemi kullanmakta. Alt?
tekerle?in her birine ba?l?motorlar hareketi sa?larken ön ve arka
tekerlekte olan üstten ba?l?toplam dört motorla da arac?n sürü?ü
sa?lanmaktad?r. Merih- 1?in kolu be? serbestlik derecesine sahip olup,

gökyüzü ekim 2015

pozisyonuna göre tutucu ve kürek olabilen bir
mekanizma ile de görevlerini
tamamlayabilmektedir. Merih- 1?in kontrol sistemi
bir adet RaspberryPi 2 Model B ve iki adet
Arduino Mega 2560 üzerine kurulmu?tur.
Robotun yaz?l?msal kontrolü ise Robot Operating
System (ROS) üzerinden yap?lmaktad?r. Robot
üzerinde bulunan RaspberryPi, kontrol
noktas?nda bulunan bilgisayardan ROS arac?l???
ile gönderilen komutlar?al?p Arduinolara
aktararak robotun motorlar?n?n hareketini sa?lar.
Robot ve kontrol bilgisayar?aras?ndaki ileti?im
kablosuz bir a? üzerinden yakla??k olarak 5 km
mesafeye kadar sa?lan?r.

Polonya?ya ta??nma sürecinde sürü?ü sa?layan motorlar?m?z?n ne yaz?k ki birini
kaybettik ve robotun tekerlek ba?lant?s?n?sa?layan bir parçam?zda da bir kayma
meydana geldi. Polonya'da yar??ma öncesi ve yar??ma süresince ba??m?za gelen bu
problemi çözmek ile u?ra?t?k. Götüremedi?imiz pillerimizin yerine de mecburen
Polonya?dan ald???m?z bir araba aküsü koyduk.

T akip eden günlerde robotu kargolamak için
paketledik ancak ta??may?yapacak firma ile
ya?ad???m?z bir ileti?imsizlik nedeniyle robotumuz
istenilen tarihte yar??ma için Polonya'ya
ula?amayacakt?. Bu nedenle yar??maya on gün kala
robotu parçalayarak valizlerin içine koymaya karar
verdik. Ald???m?z bu karar oldukça riskliydi.
T a??ma esnas?nda robotun bir parças?n?n ba??na
gelecek zararlar?n geri dönü?ü yar??ma s?ras?nda
zaman?m?za mal olacakt?.

Yar??ma süresince di?er tak?mlarla ileti?ime geçme ve kar??l?kl?olarak tasar?mlar?m?z?
de?erlendirme ?ans?bulduk. Ba?ta sürü? sistemimiz ve çok amaçl?kolumuz di?er
tak?mlar?n oldukça ilgisini çekti. T abi bunun yan?nda da Ay'da yürüyen son insan olan
Apollo 17 astronotu Harrison Schmitt'le tan??ma ve kendisini dinleme f?rsat?n?
yakalad?k.

Bu karar?m?z sonucu ne yaz?k ki uçak güvenli?i
için tehlikeli oldu?undan robotumuzun enerjisini
sa?layan L iPo pillerimizi T ürkiye'de b?rakmak
zorunda kald?k.

Projenin internet sitesi: robotics.ozyegin.edu.tr/rover

Malzeme eksikli?i nedeniyle robotu tam performans?na ula?t?ramad?k. Bu da yar??ma
sonunda bize puan kay?plar?olarak geri döndü. Ancak bunun yan?nda tasar?m
jürilerinden ald???m?z puanlar neticesinde yar??may?34 tak?m aras?nda 17. olarak
bitirmeyi ba?ard?k ve bu s?ralama da bizi tecrübeli tak?mlar?n hemen arkas?na
yerle?tirmi? oldu.
Yar??maya bu y?l 12 ülkeden 43 tak?m kabul edildi ve yar??ma süresince bu tak?mlardan
dokuzu elenmi? oldu. Yar??man?n bu y?lki kazanan?K anada?dan University of
Saskatchewan Space Design Team (USST ) oldu.

?l er i ye Dön ü k Pl an l ar
Bir sonraki yar??ma önümüzdeki y?l 2- 4 Haziran tarihlerinde her y?l oldu?u gibi Utah?ta
gerçekle?ecek. ERC sürecinde ve yar??ma s?ras?nda edindi?imiz deneyimlerle yeni
robotumuzu tasarlamaya ilerleyen haftalarda ba?layaca??z.

/ ozurover

/ ozurover

Üstte: ÖzÜ Rover T ak?m? Ay'da yürüyen son insan olan Apollo 17 astronotu Harrison Schmitt ile birlikte
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ele?tiri
MARSLI
Hasret Cem Biçer*
Mahvoldum...
K ahraman?m?z Mark W hatney ?nin s?kl?kla
kulland???bir kelime bu. K itab?nda da söylendi?i
üzere ?O, DÜNYANI N EN ÜNLÜ ADAMI . SORUN
?U K ?, DÜNYA?DA DE? ?L .? ??te tam olarak bu
yüzden mahvoldu.

önemseyelim? Çünkü kendisi Shrek, Narnia günlükleri ve Cennetin K rall???gibi
birçok yap?m?besteleriyle süslemi? durumda. Yine inan?lmaz bir i? ba?arm?? olman?n
hakl?gururunu ya??yordur umar?m. T uruncu gezegenin devasa kraterlerinin

Marsl?, (T he Martian) Andy Weir isimli bir

manzaras?na e?lik eden müzikler her seferinde tüylerinizi ürpertmeyi ba?ar?yor.

yaz?l?mc?n?n internette payla?maya ba?lad???ve

Hepinize te?ekkürler Ses Departman?.

sonras?nda büyük ilgi toplayarak bas?lan, Goodreads
okurlar?nca 2014?ün en iyi bilimkurgu roman?
ödülüne lay?k görülen ve ?imdilerde Ridley Scott??n
beyazperdeye uyarlad???muhte?em bir eser.
Ba?rolünü Matt Damon??n (Mark W hatney)
üstlendi?i ve birçok a?ina yüzle kar??la?abilece?imiz
bir sinema filmi.

Görsel efektlerin arkas?nda birçok ünlü isim var. Bunlar?n aras?nda gözüme çarpan bir
isim var ki iki adet Oscar Ödülü bulunuyor bu beyefendinin. K endisi Neil Corbould.
Gravity ve Gladiator filmlerinin görsel efektleriyle Oscarlar? vitrinine koymu?
durumda. Mars?n atmosferini ki Dünya'n?nkinin kal?nl???n?n %1?ine tekabül ediyor, çok
iyi bir ?ekilde yans?tmay?ba?arm??. Gerek Mars'?n yer çekiminin dünyadan az olu?unu
ve akabinde bunun yaratt???farkl?l?klar?betimleyi?i, gerekse Nasa?n?n gerçe?ine
uygun tasarlanm?? aletleri gayet tatmin edici bir uzay hissiyat?yarat?yor. Hepinize

San?r?m bu bilgilere I nternet Movie Database?den de

te?ekkürler Özel ve Görsel Efekt departmanlar?.

ula?abilirsiniz. Peki neye ula?amazs?n?z biliyor
musunuz? ?Ridley Scott bizi sinirlendirmeyi kes ve
Prometheus 2 ?yi (aç?klanm?? resmi ad?ile Alien:

Peki ya kurgu, oyunculuk. Geldik efendim.
Matt Damon, Mark W hatney rolü için çok uygun gözüküyordu. T a ki Matt Damon??n

Paradise L ost) ÇEK ART I K ? diye ba??ran bir

Mark W hatney olamay???n?görene kadar. Mark W hatney içinde bulundu?u durumun

adama. Böylesine büyük bir projeye ara vermesine

ciddiyetinin son derece fark?nda ve bu durumu alay edercesine kabullenmi? bir

neden olan Marsl?büyük bir bal?k olmal?diye

vaziyette. Dünyadan milyonlarca kilometre uzakta olan W hatney, gezegendeki

dü?ünüyor insan. Biz de ayn?dü?ünce içerisinde

canl?lar?n ?Mark W hatney ve patatesleri? ile s?n?rl?olmas?ndan dolay?bir hayli

sinema salonlar?nda gösterilmeye ba?land???anda

umutsuz bir durumda. Matt Damon bekledi?imiz umutsuzlu?u veya bu durumla

izlemeye gittik. Her ?eyin en ba??nda 130 dakikan?n

umars?zca dalga geçen kayg?s?zl???tam anlam?yla yakalayabilmi? de?il. Güle güle Matt.

bana az geldi?ini söylemeye dilim varm?yor, ancak
öyle. Böylesine zengin içerikli bir kitab?,
ayr?nt?lar?yla anlatma i?ine kim kalk???rsa kalk??s?n
130 dakika devede kulak kal?r. Bu yüzden olmal?ki
Marsl?bir çok ayr?nt?y?göz ard?etmi? veya
izleyicileriyle payla?ma gere?i duymam??. K itapta
bulunan dü?ünce- eylem örgüsünün birçok kere
kestirip at?lm?? oldu?unu görüyoruz. Bunun nedeni
elbetteki bu filmin genel izleyici kitlesine hitap
edecek bir uzunlukta, izleyiciyi s?kmayacak sadelikte
ve ba?ka sinema enstürmanlar?ile tatmin edecek
?ekilde yap?lmas?d?r. K urgusundan ziyade bilimini

Andy Weir kitab?nda bilim ve kurguyu inan?lmaz bir incelikle ba?lam?? durumda.
Romandaki detaylar göz kama?t?r?c?. W hatney karakteri Marsta hayatta kalmak için
bildi?i her bir bilgi k?r?nt?s?n?sonuna kadar kullan?p bizi her sayfada hayretler içinde
b?rakmay?ba?ar?yor. ?ncelikli espiriler ve göndermeler roman?n ve W hatney
karakterinin içerisine güzelce yedirilmi? bir vaziyette bir kere bile s?r?tmamay?
ba?arm??. Peki Ridley Scott bunu ba?arabilmi? mi? Hay?r. Öncelikle okuyucuyu
saatlerce güldürmeyi ve kitaba dönemememize neden olan espirilerin bir tanesine bile
filmde rastlamak mümkün de?il. Seyircinin gözüne sokarcas?na konmu? birkaç replik
d???nda karaktere dair pek bir fikri olmuyor insan?n sinema ç?k???nda. Bunlar?n yan?
s?ra Marsta ya?anan birçok zorlu?u da seyircilere aktarma gere?i duyulmam??. Fakat
izleyiciye cevaplanmam?? soru ve aç?k kap?b?rak?lmamas?güzel olmu?.

eksik buldu?um Marsl?, bu aç???muhte?em görsel

Genel itibari ile sinema, parçalar?n olu?turdu?u bir bütün olarak bizlere hitap etmeye

efektleriyle ve müzikleriyle bir hayli kapat?yor. Haydi

çal???r. Bu bütünün baz?parçalar?yetersiz olsa da bütün olarak ba?ar?y?yakalam??

gelin biraz ayr?nt?lar?na inelim.

durumda diyebiliriz Marsl?için. L ütfen Ridley bir sonraki filminde bizi üzme.

Muhte?em müziklerin bestecili?ini Harry Gregson

Not: Disko müzi?i berbat bir ?ey dostum.

üstlenmi? durumda. Peki biz bu ismi neden

17

* ODT Ü Fizik Bölümü L isans Ö?rencisi
gökyüzü ekim 2015

astronomi & astrofizik ara?t?rmalar?
Gökada Ortamlar?ve Morfolojik T iplerle Olan Ba?lant?s?
Yenal Ö? MEN*

Gi r i ?
Gökadalar evrende rastgele bir biçimde
da??lmamakla birlikte çok büyük ölçekli
yap?lar olan kümeler olu?turma
e?ilimindedirler. Halbuki, derin gökyüzü
ara?t?rmalar?bu kümelerin d???ndaki
dü?ük- yo?unluklu bölgelerde de

içerisinde büyürler. T ipik bir gökada kümesi birkaç yüz ila birkaç bin tane gökadaya ev
sahipli?i yapmaktad?r (Cosmos, 2014). Yap?lan gözlemler küme ortamlar?nda S0 ve eliptik
tipteki gökadalar?n bask?n oldu?unu ortaya koymu?tur. K ümelerin merkezinde ise süper- dev
bir eliptik gökadan?n yayg?n olarak bulundu?u da gözlemlenmektedir. (Murdin, 2001). Di?er
taraftan spirallerin say?s?n?n, hemen hemen hiç gözlenmedikleri küme merkezinden
uzakla?t?kça artt???görülüyor.

gökadalar?n bulundu?unu göstermektedir.

Alan ortam?gökada yo?unlu?unun çok dü?ük oldu?u ortamlard?r. Dolay?s?yla herhangi bir

Morfolojik tiplerin ? Eliptik, Merceksi

kümeye ait olmayan gökadalara Alan Gökadalar?denir. Bu tür gökadalar tamamen izole

(S0), Spiral - oran?n?n gökada ortam?na

gökadalar olup yak?nlar?nda kütle çekimsel ba? kurdu?u ba?ka bir gökada bulunmaz (Cosmos,

gore de?i?ti?ini ilk fark eden Hubble

2014). Yap?lan gökyüzü taramalar?spiral türdeki gökadalar?n Alan ortam?nda bask?n say?da

olmu?tur (Murdin, 2001). Daha sonralar?,

oldu?unu göstermi?tir. De?i?ik ortamlarda morfolojik tiplerin say?sal da??l?m?n?n istatistiksel

Dressler (1980) 55?e yak?n gökada

analizi, morfolojik tip ile ortam yo?unlu?u aras?nda belirgin bir ili?ki oldu?unu aç?kça

kümesini inceleyerek gökada morfolojisiyle

göstermektedir.

ortam yo?unlu?u aras?nda çok güçlü bir
ili?ki oldu?unu ortaya ç?kard?. Bugüne

M or f ol oj i - Yo?u n l u k ?l i ?k i si (M Y?)

kadar yap?lan ara?t?rmalar ise gösterdi ki

MY? basitçe morfolojik tiplerin ortam?n yo?unlu?uyla nas?l de?i?ti?ini ifade eder. Dressler?in

bu ili?ki sadece yak?n kümeler için geçerli

(1980) ?ekil- 1?de de gösterdi?i gibi, bu ili?kiye göre, gökadalar?n say?yo?unlu?unun en fazla

de?il, hem çok büyük mesafeler hem de

oldu?u küme merkezlerinde spirallerin oran?çok dü?ükken (% 0), bu oran kümelerin d??

geni? aral?kl?yo?unluklar için geçerlidir

k?s?mlar?nda %60?a, kümelerin d???nda, yani Alan ortam?nda ise %80?e ç?kt???görülüyor

(van der Wel, 2010). Morfoloji- yo?unluk

(Boselli et al, 2006). Di?er taraftan, S0 ve eliptik gökadalar?n oran?Alan ortam?nda çok

ili?kisinin varl???ise ortam?n gökada

dü?ükken küme merkezine yakla?t?kça oranlar?n?n artt???görülüyor. ?imdiye kadar

olu?umu ve evrimi üzerinde önemli bir rolü

gerçekle?tirilmi? tüm derin gökyüzü taramalar?bu ili?kinin varl???n?güçlü bir ?ekilde ortaya

olmas?gerekti?ini vurgulamaktad?r. Bu rol

koymas?na ra?men bu ili?kinin tam olarak neden var oldu?u gizemini hala koruyor. Bilim

günümüz gökada çal??malar?kapsam?nda

insanlar?n?en çok zorlayan konu ise bu ili?kiden içsel mi yoksa d??sal fiziksel mekanizmalar?n

en fazla tart???lan konulardan biridir.

m?sorumlu oldu?u konusudur (Salamanca, 2011). T üm zorluklar?na ra?men, gökadalar?n

Günümüzde ortam?n rolünü ara?t?ran

olu?umu ve evrimi ile ilgili önemli ç?kar?mlar elde edebilece?imiz ?ortam?n morfolojiyi niçin ve

bilim adamlar?büyük derin gökyüzü

nas?l etkiledi?i? konusu gökada ara?t?rmalar?kapsam?nda çok önemli görülmektedir.

taramalar?ndan gelen verileri
kullanmaktad?rlar. Bunlardan en çok
kullan?lan?ise evrenin en detayl?üç
boyutlu haritas?olan Sloan Digital Sky
Survey (SDSS)?d?r.

Gök ada Or t am l ar ?
Gökada ortamlar?genelde iki ana gruba
ayr?l?r: K üme ve Alan. Yerel evrenimizdeki
gökadalar?n yakla??k %10?u, kendi kütle
çekimine sahip y???nlar olan kümelerin bir
parças?d?r (L ucia, 2011). K ümeler,
üzerlerine dü?en gökadalar ve küçük
gökada kümeleri sayesinde zaman

MY? Dressler taraf?ndan 1980 y?l?nda ilk ortaya at?ld???nda, gökadalar?n olu?umu ve evrimi ile
ilgili önemli ç?kar?mlar?aç?s?ndan bilim camias?n?n hemen dikkatini çekmi?ti. Aradan 35 sene
geçmesine ra?men, ortam?n etkin rolünün gökadalar?n olu?um a?amas?nda m?yoksa bütün bir
ya?am süreci içerisinde mi gerçekle?ti?i bugün hala aç?k bir soru olarak kar??m?zda
durmaktad?r. Baz?bilim insanlar?küme merkezlerinde spirallerin yoklu?unun ve S0?lar?n
bollu?unun bu iki tip aras?ndaki evrimsel dönü?üme i?aret etti?ini dü?ünürken Dressler, S0
tip gökada oranlar?n?n yo?unlukla yava? de?i?ti?ine vurgu yaparak ortam?n rolünü esasen
gökadalar?n olu?umu esnas?nda oynad???n?savundu. Dressler ve çal??ma arkada?lar?n?n (1997)
benzer uzakl?ktaki küme merkezlerini kulland?klar?çal??malar?nda ula?t?klar?sonuçlar?n
aksine, Ebeling ve Ma (2011) tek bir kümeyi çok geni? bir uzamsal kapsamda ara?t?rarak S0
tiplerin, dü?ük ila orta yo?unluklu ortamlara kadarki yo?unluk yelpazesinde, MY??ne
uyduklar?n?buldular. Çok yo?un ortamlarda (küme merkezleri) ise S0 tiplerin MY??ni takip
etmediklerini ortaya ç?kard?lar.
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M or f ol oj i k Ti pl er i n
Kar ??l a?t ?r ?l m as?
Günümüzde hala bilim insanlar?aras?nda
Hubble morfolojik tipler (Spiral, Merceksi,
Eliptik ve Düzensiz) aras?ndaki evrimsel
s?ralan?? ile ilgili ortak bir kan?yoktur.
Buna ra?men bu tiplerin ortak yap?lar?ve
dinamik özellikleri, aralar?nda evrimsel bir
ba? oldu?unu ortaya koymaktad?r. Yap?sal
olarak spirallerde y?ld?zlar?n, gaz?n, tozun
ve merkezinde ço?unlukla ya?l?y?ld?zlar?n
bulundu?u ?i?kin bölgeyi içeren, dönen
bas?k disk göze çarpmaktad?r. Di?er
taraftan eliptiklerde bu disk veya toz
?eritleri gözlenmez. Eliptikler daha çok
ya?l?k?z?l y?ld?zlardan olu?ur. S0 tipleri ise
yap?sal olarak hem spirallere hem de
eliptiklere benzemektedir. Bu tiplerin
dönen diskleri olmas?na ra?men spirallerin

?ekil 1. Popülasyon- Yo?unluk oran ?emas?(Dressler, 1980)

belirgin özellikleri olan spiral kollar ve

do?ru ise, spirallerdeki y?ld?z olu?umunu zaman içerisinde durduran ve eliptiklerde

y?ld?z olu?um bölgeleri yoktur. S0?larda

gözlemledi?imiz y?ld?z olu?umu k?tl???na sebep olan bir mekanizma olmal?.

gözlenen yüksek ??i?kin bölge/disk?
oran?n?yaratan sürecin, y?ld?z
yörüngelerini rastgele da??tan ve ?i?kin

M Y? ?çi n Ol as? M ek an i zm al ar
MY? dikkate al?nd???nda, y?ld?z olu?um aktivitelerinin durmas?ndan sorumlu mekanizma

bölgenin hacim kazanmas?na sebep olan

ortamla ilgili olmak zorundad?r (van der Wel, 2010). Bu ba?lamda, y?ld?z olu?um aktiviteleri

gökadalar aras?büyük birle?meler oldu?u

ortam?yans?tan hassas unsurlar olarak görülebilir (Ferreras, 2011). Gökadalar?n di?er

dü?ünülmektedir (Ebeling and Ma, 2011).

gökadalarla veya küme- içi gazlarla yak?nla?malar?n?n ve sonuç olarak bu kütle çekimi ile ilgili

Bundan dolay?, S0?lar?n spiral ile eliptik

gelgit- etkile?imleri sonucu y?ld?z olu?umunun durmas?özellikle yüksek yo?unluktaki küme

gökada tipleri aras?ndaki bir geçi?

merkezlerinde yüksek olas?l?kta oldu?u bilinmektedir (Murdin, 2001). Gökada birle?meleri

durumunu yans?tt?klar?dü?ünülmektedir.

sürecinde y?ld?z olu?umu aktiviteleri art?yor ve do?al olarak bu sürecin sonunda bu

Dinamik olarak her Hubble tipinin kütle

gökadalardaki gaz tükeniyor. Fakat gökadalar?n yüksek da??l?m h?zlar?nedeniyle yüksek

çekimine kar??kendini destekleyen

yo?unluktaki bölgelerde gökada birle?me süreçlerinin çok olas?olmad???dü?ünülmektedir

kendine has bir yöntemi vard?r. Disk

(Dressler, 2011). Birle?me olaylar?na ilaveten, gökadan?n küme- içi gaz ortam?ndaki hareketi

yap?s?na sahip spiral ve S0 gökadalarda

sonucu ortaya ç?kan rüzgar etkisi nedeniyle (ram- pressure stripping) sahip oldu?u, y?ld?z

dönme h?z?, kütleçekimsel çökmeye kar??

olu?umu için yak?t olan gaz?kaybetti?i bilinmektedir. Bu gaz yitimi süreci sonunda da y?ld?z

yeterli kinetik enerji sa?layarak hal (virial)

olu?umu durmu? gökadalar ortaya ç?kmaktad?r. Son birkaç on y?l içinde, farkl?

dengesine ula??lmas?n?sa?layan ana

dalgaboylar?nda yap?lan büyük derin gökyüzü taramalar?, morfolojinin, y?ld?z olu?umunun,

unsurdur. Spiral ve S0?lar?n ?i?kin

y?ld?z popülasyonunun vs ortamla nas?l de?i?ti?i ara?t?r?lm??t?r. Bu taramalar sonucunda, fazla

bölgelerinde gözlenen düzensiz h?z

çe?itlilikte ortam örnekleri tutarl?bir ?ekilde elde edilmi?tir (Ferreras, Pasquali, 2011). Bu

da??l?mlar?n?n ise gökadan?n toplam

taramalar sonucunda küme içinde bulunan ço?u spiralin gaz aç?s?ndan fakir ve küçük HI diski

kinetik enerjisine anlaml?bir katk?

oldu?u ortaya ç?kar?lm??t?r (K hochfar, 2011). Bu veriler, küme içindeki spirallerin y?ld?z

yapmad?klar?görülmü?tür. Halbuki eliptik

olu?umu aç?s?ndan alan ortam?ndaki spirallerden daha fakir oldu?unu ortaya ç?karm??t?r

gökadalarda kütle çekimsel çökmeye kar??

(Bravo- Alfaro, 2011). Ayn?veriler küme içerisindeki gaz- soyma süreçlerinin varl???n?ve

yap?n?n bütününü destekleyen ise sistemin

bunlardan da öte, y?ld?z olu?um aktivitelerinin ortam?n yo?unlu?una ba??ml?oldu?unu

sahip oldu?u bu düzensiz h?z da??l?m?d?r.

göstermektedir. Gaz- soyma süreci MY??ni bir noktaya kadar aç?klayabilse de bilim insanlar?bu

Y?ld?z olu?umu aç?s?ndan Hubble tiplerine

ili?kiye ?üphe ile bak?yorlar; zira bu süreç, e?er S0?lar?n spirallerin gaz- soyma süreci

bakacak olursak, bu bölgelerin sadece

sonundaki halleri oldu?u varsay?l?rsa, dü?ük yo?unluklu ortamlardaki S0?lar?n varl???n?

spiral gökadalarda bulundu?unu görürüz.

aç?klayamamaktad?r (van der Wel, 2010). Di?er taraftan, van der Wel (2010) ve çal??ma

Sonuç olarak, Hubble tiplerinin yap?sal ve

arkada?lar?SDSS verileri üzerinde yapt?klar?ara?t?rmada MY??nden sorumlu sürecin

dinamiksel benzerlik ve farkl?l?klar?n?göz

spirallerden kademeli olarak gaz?n eksilmesi oldu?u sonucuna ula?t?lar. Yine de, söz konusu

önüne ald???m?zda eliptiklerin evrimsel

bilim insanlar?çal??malar?nda S0?lar?ortaya ç?karan sürecin gaz- soyma sürecinin oldu?unu

süreç içerisinde spirallerden olu?tuklar?

iddia etmediklerini de vurgulamaktad?rlar. van der Wel (2010) ve çal??ma arkada?lar?elde

varsay?m?na ula??r?z. E?er bu varsay?m

ettikleri sonuçlar?n sadece birer tahmin olduklar?n?, seçim yanl?l???n?n da sonuçlar?nda
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belirgin bir rol oynam?? olabilece?ini kabul
etmektedirler. Buna ra?men, MY??den
sorumlu sürecin, y?ld?z olu?umundaki
dü?ü?ten sorumlu bask?n süreç olmad???n?
iddia etmenin tamamen güvenli olaca??n?
vurgulamaktad?rlar. Onlara göre y?ld?z
olu?umu, ortamdan çok gökadan?n iç
özelliklerine ba?l?olan bir süreçtir.

Son u ç
Morfolojik tiplerin oran?n?n ortamla neden ve nas?l de?i?ti?i konusu bilim insanlar?aras?nda
uzun süredir tart???lmaktad?r. Elde edilen gözlemsel veriler morfolojik tipler aras?ndaki
evrimsel bir süreci desteklemenin de ötesinde bunun ortamla do?rudan ili?kili oldu?unu
ortaya koymaktad?r. Hubble tipleri aras?ndaki dönü?ümden sorumlu olan fiziksel
mekanizmalar?n ortamla ili?kili oldu?u kesin görünmesine ra?men bunun tam olarak nas?l
gerçekle?ti?i tam olarak bilinmemektedir. Birle?meler (mergers) ve rüzgar- etkisi
(ram- pressure stripping) gibi süreçler bilim insanlar?taraf?ndan öne sürülen en olas?süreçler

Ortam?n gökadalar?n olu?umu ve evrimi

olmalar?na ra?men, de?i?ik ortamlarda morfolojik tipler aras?ndaki oransal farkl?la?may?tam

üzerindeki etkisini ara?t?rman?n bir di?er

olarak aç?klayamamaktad?rlar. Yeni teknolojilerin geli?tirilmesiyle birlikte bu ili?kinin

yolu da yüksek k?rm?z?ya kaymaya sahip

niceliksel tan?m?n?n yap?labilece?i dü?ünülmektedir. ??te ancak o zaman, gökada olu?umu ve

(ya?l?) gökada kümelerine bak?p, onlar?

evrimi ile ilgili anlay???m?zda belirgin bir geli?me kaydedilecektir.

bugünün popülasyonuyla k?yaslamakt?r.
Son y?llarda tamamlanan, çe?itli devirleri
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Bilmiyorum y?ld?zlar m?hükmediyor dünyaya,
Yoksa fal destesi veya iskambil ka??tlar?
Bir ?ey aç?klayabilir mi?
Bilmiyorum at?lan zarlar
Bir sonuca varabilir mi?
Ama ço?u insan?n ya?ay???ndan
Bir ?ey anla??l?r m?, anla??lmaz m?
Onu da bilmiyorum.

Evet, bilmiyorum.
?nanmam gerekir mi gerçekli?ini kimsenin
Bana kan?tlayamayaca???u her gün do?an güne?e,
Yoksa daha iyisi (çünkü daha iyisi ve daha uygunu)
?nanmak m?d?r geceleri bile parlayan
Bir ba?ka güne?e
Benim anlay???m?a?an
Nesnelerin o yo?un ayd?nl???na.

Çünkü ?imdi?
(Acele etmeyelim)
Çünkü ?imdi
S?ms?k?tutunuyorum merdivenin trabzan?na,
Elimle sa?l?yorum bu güvenli?iBenim olmayan
Ve t?rman?rken yakalad???m bu trabzan?
Evet? t?rman?yorum?
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Bilmiyorum y?ld?zlar m?hükmediyor dünyaya.
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gökyüzü kitapl???
Semih Çakmak

?K ? BÜYÜK DÜNYA

GÖKC?S?ML ER?N?N

S?ST EM? HAK K I NDA

DÖNÜ?L ER?

D?YAL OG

ÜZER?NE

Yazar: Galileo Galilei

Yazar: Nicholas Copernicus

T ürkiye ?? Bankas?Yay?nlar?, 2008, ?stanbul

YK Y, 2002, ?stanbul

Bilim bugünkü haline gelene kadar bir çok devrime ev sahipli?i
yapm??t?r. Gerçekle?en devrimler hiç bir zaman kolay olmam??,
büyük fikirleriyle ortaya ç?kan ki?ilere ya devlet erkân?kar??
ç?km?? ya bilim camias?önyarg?lar?ile fikirlerin yay?lmas?n?
engellemi? ya da cahil halk bu önemli geli?melere kay?ts?z
kalm??t?r. Buna ra?men bir çok bilim insan?do?ru oldu?una
inand?klar?, bir çok defalar test edip gözlemledikleri olgular?
insanl???n ortak miras?na katmak için yeri geldi?inde hayatlar?
pahas?na çabalam??t?r.

1543 y?l?nda, ölümüne çok az bir zaman kala yay?mlanan kitab?nda
yüzy?llard?r süregelmi? dünya merkezli evren modelini y?kan
Polonyal?bilim insan?Nicholas Copernicus her ne kadar tarihte bu
dü?ünceyi ortaya koyan ilk ?ah?s olmasa da modern bilimin
yöntemlerini kullan?p deliller ile görü?lerini ispatlar üzerine dile
getirmesi, yay?mlad???fikirlerini bu denli de?erli k?lm??t?r.
Orjinal ad?yla "de revolutionibus orbium coelestium" alt?kitap
olarak yay?mlanm?? olup T ürkçe'ye Saffet Babür taraf?ndan
çevrilen k?sm?yaln?ca Copernicus'un kendisinin genel okuyucuya

Galileo'nun Aristoteles dü?ünce sistemi ile girdi?i polemi?i bize
sunan "?ki Büyük Dünya Sistemi Hakk?nda Diyalog" içerisinde
konu?malar?na ?ahit oldu?umuz üç karakterden Salviati Dünya'n?n
yuvarlak oldu?unu ve Güne? çevresinde döndü?ünü savunur,
Sagredo genelde mant?kl?sorular soran ve duruma tarafs?z
yakla?an bir zihni temsil eder. Simplicio ise Aristoteles
dü?üncelerini savunur kitap boyunca.
Salviati'nin sundu?u bak?? aç?lar?n?n her biri nas?l Galileo'yu
idam?n e?i?ine getirdiyse, kitap içerisinde bir çok kez
kar??la?t???m?z i?neleyici konu?malar?n?n da; "Ben bir çok kez öyle
kal?n kafal?larla kar??la?t?m ki sizin hemencecik anlad???n?z bu
konuyu bin defa anlatt???m halde ö?renmeleri mümkün olmad?.",
Galileo'nun engizisyonda yarg?lanmas?na sebep te?kil eden bir
di?eri unsur oldu?unu söyleyebiliriz.
Galileo'nun hakim s?n?fa de?il s?radan okura sundu?u diyaloglar
anla??lmas?kayg?s?yla L atince yerine ?talyanca kaleme al?nm?? olup
dilimize daha önce bir çok ba?ar?l?çevirisi olan Re?it A?ç?o?lu
taraf?ndan ilk kez T ürkçe'ye kazand?r?lm??t?r.

yap?t?n?tan?tmak amac?yla yazd???"K ?sa Aç?klama" ve "Birinci
K itap"tan oldukça geni? bir bölümdür.
Yedi adet kabul ile ba?layan kitap bu tür kabuller üzerine
devinimlerin ne denli düzenli korunabilindi?inin gösterilmeye
çal???ld???ilk bölümden sonra geometrik aç?klamalar ve çizimlerle
devam etmektedir. K itab?okurken Copernicus'un söylemlerinin bir
ço?unu büyük bir kesinlik üzere yazm?? olmas?na ba?ta tepkiyle
yakla??yor olsan?z da 16. yüzy?lda bilimsel metodolojinin yerine
oturmam?? oldu?u dü?üncesini akl?n?zda bulundurman?z
okuman?z?kolayla?t?racak küçük bir detay yaln?zca.
YK Y'nin sayfa kalitesi, kapak ve sayfa tasar?mlar?ile yay?mlad???
kitaplar aras?nda özel bir noktada duran K az?m T a?kent K lasik
Yap?tlar Dizisi içerisinde kar??la?t???m?z kitap, okuma konforunuzu
yükse?e ta??rken ?imdiye kadar çoklar taraf?ndan hatal?bilinen
- Güne? merkezli modelde merkezin Güne? olmad???gibi- bir çok
bilgiyi de yeniden ö?renmenizi sa?layacakt?r.
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gökyüzü foto?raflar?
Sedat Bilgebay

Bu ay sizlerle K u?u T ak?my?ld?z?nda yer alan I C5070 katalog numaral?

Çek i m det ayl ar ?:

Pelikan Nebulas?üzerine yapt???m bir çal??may?payla?mak istiyorum.

Çekim tarihleri: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30

Dünyam?za 2000 I .Y. (I ??k Y?l?) mesafede ve 30 I .Y. çap?nda olan bu devasa ve
aktif y?ld?z olu?um alan?gökbilimcilerin sürekli inceledi?i bölgelerden biridir.
Bu çal??mamda Ha, OI I I ve SI I filtrelerini kullanarak toplam 43.5 saat

A?ustos, 5, 6 ve 11 Eylül geceleri
Pozlama: OI I I - 24x 1800", Ha - 31x 1800", SI I 32x 1800"
K amera: Atik 460 EX

pozlama yapt?m. Bu kare için yapt???m çekimler halen sürüyor. Önümüzdeki

Filtreler: Astrodon Gen 2, 3nm Ha, OI I I , SI I

say?larda bitmi? halini görebilece?iniz internet adresini de sizlerle

Teleskop: FSQ106EDXI I I

payla?aca??m.

K undak: Mesu Mount 200
K ?lavuzlama: FSQ106EDXI I I + L acerta OAG +
QHY5L - I I
Yaz?l?m: PHD 2, SGP, Pixinsight, Photoshop.

23

gökyüzü ekim 2015

Ahmet K ale
Bu y?l 18.si gerçekle?tirilen T ÜB?T AK Ulusal Gökyüzü Gözlem ?enli?i?ne ekipmanlar?m

Çek i m det ayl ar ?:
Çekim tarihi: 21.08.2015, Sakl?kent, Antalya

ile birlikte ikinci kez kat?lma ?ans?buldum. ?enlik boyunca ?enli?e gelen ziyaretçiler ile

Pozlama:(20+18) x 180 saniye, I SO1600

birlikte birçok bulutsu ve gökaday?gözlemleme ?ans?bulduk. Andromeda gökadas?da

K amera: Canon T 2i (Modifiyeli)

gözlemledi?imiz say?s?z hedeflerden biriydi. Yakla??k 3 saat süren çekimler s?ras?nda,
?enli?e gelen ziyaretçiler ile birlikte daha önce çekti?im foto?raflar?da gözden geçirerek
keyifli sohbetler gerçekle?tirdik.

Filtreler: Astronomik CL S ???k kirlili?i filtresi
Teleskop: Celestron C11 EdgeHD ve HyperStar3
L ens (560mm odak uzunlu?u)

Bu çal??mada bizden yakla??k 2.5 Milyon I Y uzakl?kta bulunan ve T ürkçe?de ?zincire
vurulmu? k?z? anlam?na gelen Andromeda gökadas?n?foto?raflad?m. Gökyüzünde oldukça

K undak: Celestron CGEM DX

büyük bir yer kaplayan (uydumuz Ay'?n kaplad???alan?n yakla??k 6 kat?) gökadan?n

K ?lavuzlama: ZWO ASI 120MM & 9x50 Bulucu

tamam?n?kadraja s??d?rmak için iki parçal?mozaik çal??mas?gerçekle?tirdim. PixI nsight

Dürbün

ve PhotoShop programlar?ile yapt???m istifleme ve i?leme neticesinde foto?rafta

Yaz?l?m: BackyardEOS, PixI nsight 1.8, PhotoShop

gördü?ünüz sonucu elde ettim.

CS5

bu ay gökyüzü
Özgür Can Özüdo?ru

2 GECE Ay- Aldebaran yak?nla?mas?
(K ÜÇÜK ?EH?RL ERDE GÖRÜL EB?L ?R)

9 GECE Draconids Meteor Ya?muru
(?EH?R DI ?I NDA GÖRÜL EB?L ?R)

10 GECE Ay - Jüpiter - Mars yak?nla?mas?
(BÜYÜK ?EH?RL ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

11 SABAHA K AR?I Ay - Merkür yak?nla?mas?
(T EL ESKOP ?L E GÖRÜL EB?L ?R)

16 GECE Ay - Satürn yak?nla?mas?
(BÜYÜK ?EH?RL ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

18 SABAHA K AR?I Mars - Jüpiter Yak?nla?mas?
(BÜYÜK ?EH?RL 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

- 0.5

- 4.1

1.9

- 1.3

0.8

6.1

7.7

0.91

0.607

2,313

6.156

10.730

18.145

29.234

(K adir)
Dünyadan
Uzakl?k(AB))
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21 T ÜM GECE Orionids Meteor Ya?muru
(BÜYÜK ?EH?RL ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

26 GECE Ay Dünya'ya en yak?n konumunda.
(BÜYÜK ?EH?RL ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

27 GECE Dolunay
(BÜYÜK ?EH?RL ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

29 SABAHA K AR?I Jüpiter - Mars - Venüs yak?nla?mas?.
(BÜYÜK ?EH?RL ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

29 T ÜM GECE T aurids Meteor Ya?muru
(BÜYÜK ?EH?RL 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 Ekim 00:01?de gökyüzünde
görebilece?iniz cisimleri göstermektedir.
1 Ekim için saat 23:00
30 Ekim için saat 21:00

Gezegen

Ak?am K onum

Ö?len K onum

Sabaha K ar??
K onum

Merkür

Güne?'e yak?n

Güne?'e yak?n

-

Venüs

-

-

Do?u

Mars

-

-

Do?u

Jüpiter

-

-

Do?u

Satürn

Güneybat?

-

-

Uranüs

Do?u

Güney

Bat?
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