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Merhaba,
Geçti?imiz y?l?n Eylül ay?ndan beri Gökyüzü Bülteni?nin
sessizli?ini bozmak ad?na yeni bir kadro ve yeni bir heyecanla
tekrar yay?nday?z! Ba?lang?çlar her zaman zordur fakat bir o
kadar da keyifli. Y?llard?r yay?nlana gelen ve çok farkl?
kitlelerden sad?k okuyucular? bulunan bir bültenin editörlü?ünü
devral?p, Gökyüzü?nü geli?tirmek ve daha geni? kitlelere
ula?t?rmak hedefiyle tekrar yola ç?kt?k.
Bu ayki say?m?za gelirsek; 2015 y?l?n?n tam anlam?yla bir ?cüce
gezegen y?l?? olaca?? çok daha önceden öngörülüyordu ve son
geli?meler bunu teyit etmeye ba?lad?. ?afak(Dawn) görevinin
Ceres?i ziyaret etmesiyle geçti?imiz aylarda h?zlanan Güne?
Sistemi ke?if gündemi, önümüzdeki Temmuz ay?nda Yeni
Ufuklar(New Horizons) görevinin

Plüton?a var???yla zirve

yapacak. Bu ayki kapak konumuzu olu?turan ?afak Görevi?nin
Ceres?e

var??? üzerine

detayl? yaz?y? Semih

Çakmak??n

kaleminden okuyacaks?n?z.
?ubat ay? T ürk Astronomi camias? için hareketli bir ayd? zira
konuyla ilgili biliminsanlar? 19.?su düzenlenen Ulusal Astronomi
K ongresi için ODT Ü?de topland?lar. Oldukça verimli geçen
toplant?da T ürk Astronomi Derne?i?nin en iyi sözlü bildiri ve
poster ödülü sahiplerinin çal??malar?n? anlatt?klar? yaz?lar?
ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Bültende ayr?ca bu y?l düzenli
olarak gerçekle?tirilen T AD ? K andilli Astrofizik Günleri?nin
üçüncüsünde

a??rlad???m?z

Ege

Üniversitesi?nden

Mutlu

Y?ld?z??n konu?mas?na dair notlar?m?z?da bulacaks?n?z.
Son olarak bu say?da fark edece?iniz üzere ?Astronomi E?itimi?,
?Gökyüzü K itapl???? ve ?Gökyüzü Foto?raflar?? ad?nda üç özgün
kö?eyi

hayata geçiriyoruz.

Bu

ayki

ve bundan

sonraki

say?lar?m?zda yeni ba?l?klar, yeni kö?eler ve yepyeni içerik için
haz?r olun!
Gökyüzü?nüz aç?k olsun!
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DÖRT AYRI YERDE
GÖZL ENEN SÜPERNOVA
NASA/ESA Hubble Uzay Teleskopu ile uzaklarda patlayan bir
y?ld?z dört ayr? yerde görüntülendi. Parlama, ön plandaki
gökadalar?n kütleçekimsel mercek etkisiyle fark edildi. Büyük
bir gökada kümesindeki gökadan?n dört farkl? kenar?nda s?ra
d??? parlamalardan olu?turulan ?x? ?eklindeki görsel, Einstein

Bu kadar uzaktaki bir süpernovay? fark etmek tamamen

Einstein??n Genel

?anst?r. Üstelik gelen ?????n dört farkl? yerde ortaya ç?kmas? ise

Görelilik K uram?n?n 100. Y?l kutlamalar?n?n oldu?u bugünlerde

ba?ka bir tesadüftür. Her ???k noktas?, yolu üzerindeki madde

ke?fedildi. Eliptik gökada, 5 milyar y?lda ?????bize ula?an MACS

hakk?nda bilgi verir ve farkl? zamanlarda Dünya?ya ula??r.

J1149+2223 gökada kümesinin mercek etkisi ile fark edildi. Çok

Gökbilimciler bu farkl?l?klar?bilerek küme içinde da??lm?? olan

uzaktaki bir gökadadan yay?lan ???k daha yak?ndaki büyük

karanl?k

kütleli gökada kümesinin yan?ndan geçerken bükülür. Bu da

hesaplamalarda elbette zaman gecikmeleri de dikkate al?n?r

kütleçekimsel mercek etkisi [ 1] olarak bilinir. I ????n büyük

[ 4] .

kütleli cisimlerin yan?ndan geçerken do?rultu de?i?tirdi?ini ilk

Hubble Frontier

kez Einstein fark etmi?ti. ??te bu yöntemle patlayan y?ld?z?n dört

Üniversitesi?nden Steve Rodney: ?Hubble bu dört süpernova

farkl? zamanda ve farkl? yerdeki

Haç? olarak bilinir. Süpernova, Albert

madde miktar?n? modelleyerek

Alanlar

ekibinden

bulabilirler. Bu

ve John

Hopkins

görüntüsü elde edildi.

görüntüsündeki noktalar? birkaç gün ya da birkaç hafta içinde

Gökbilimciler bu yöntemle birçok gökaday? görüntülemelerine

olu?turdu. ?imdi ise 20 y?l önce süpernovan?n tek bir nokta

kar??l?k, bir kuasarda ilk kez bir y?ld?z patlamas?n?n çoklu

olarak görünmü? olabilece?ini ya da be? y?l sonra ba?ka

görüntüsünü elde ettiler.

noktalar?n

Grism Çoklu Mercek Uzay T aramas? (Grism L ens Amplified

Süpernovaya Norveçli gökbilimci Refsdal??n ad? verildi. Sjur

Survey from Space (GL ASS)) ekibi üyesi ve K aliforniya

Refsdal 1964 y?l?nda evrenin geni?lemesini incelemek için bir

Üniversitesi?nden Patrick K elly: ?Gökaday? çevreleyen döngü

süpernovan?n zaman gecikmeli görüntülerine bak?labilece?ini

?eklindeki dört parlak nokta tam bir sürprizdi? diye belirtiyor.

dü?ünmü?tü. GL ASS projesi ba? ara?t?rmac?s?Tommaso T reu:

Ekip, Frontier Alanlar? projesi çerçevesinde 2013?den bu yana

?Uzunca bir süredir böyle bir görüntü elde etmek için

süpernova ar?yor [ 2] . Bu proje çerçevesinde belirlenen ve ?????

u?ra??yorduk. Sonunda ba?ard?k? diyor.

ortaya

ç?kabilece?ini

dü?ünüyoruz?

diyor.

bize 9 milyar y?lda ula?an süpernovan?n görüntüleri analiz
ediliyor [ 3] . Danimarka?daki K aranl?k K ozmoloji Merkezi?nden
(Dark Cosmology Centre) Jens Hjorth:

Notlar :

parlakl???ndan 20 kat daha parlak görünüyor. Birbiriyle örtü?en

[ 1] K ütleçekimsel merceklenme ilk kez Albert Einstein taraf?ndan

merceklerin etkisi bunda etkili olmaktad?r. I ??k demetinin biri

ortaya kondu. Bu olay uzaktaki bir cisimden gelen ?????n mercek

yolu üzerindeki gökada kümesinin üye gökadalar?ndan birinin,

yard?m?yla bükülmesine benzer.

di?erleri ba?kalar?n?n etkisiyle bükülerek farkl? yerlere ula??r.

[ 2] Frontier

Böylece süpernovan?n ????? farkl? yerlerde odaklan?r. Ortaya

kütleçekimsel mercek yöntemiyle ke?fetmeye dayal? üç y?ll?k bir

Einstein Haç? ad? verilen, ayn? ?????n dört

Hubble program?d?r. GL ASS verileri de dâhil olmak üzere uzak gökada

farkl? yerde

alanlar? uzaktaki

gökada

ve

gökada

kümelerini

görünmesinin neden oldu?u çarp?y? and?ran ?ekil ç?kar? diye

kümeleri ve gökada ke?ifleri için Hubble??n yetenekleri kullan?l?r.

aç?kl?yor. Bu e?siz gözlem tekni?i kümedeki madde ve karanl?k

[ 3] Ekip k?rm?z?ya kayma miktar?na bakarak süpernovan?n uzakl???n?

madde miktar?n?n hesap edilmesine de olanak sa?l?yor. Dolayl?

ölçmek

yöntemlerle varl??? bilinmesine kar??l?k hiçbir ???ma alt?nda

Gözlemevi?ni kulland?.

gözlenemeyen karanl?k madde ancak kütleçekimsel mercek

[ 4] Görüntüler aras?ndaki zaman gecikmesi kümedeki kütle miktar?n?

etkisiyle fark edilebilir. Bir gökada ya da gökada kümesindeki

veren çok ince bir hesap gerektirir. Gökbilimciler gördükleri ?????n

mercekleme etkisi,

ta??d???her bilgiyi kullanarak sonuca ula?maya çal???r.

hakk?nda ipucu verir.
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?Süpernova do?al

bar?nd?rd??? karanl?k

madde miktar?

için

Hawaii?deki

Mauna K ea tepesindeki

K aynak: Hubble Space Telescope
gökyüzü haziran 2015
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PLÜT ON'UN UYDUL ARI 'NI N
E? ZAMANL I DANSI
Gezegen

bilimcilerin

yeni

bulgular?na

göre

Plüton?nun

uydular?ndan üçü ortak bir yörünge dans? ile birbirlerine
kenetlenmi? durumdalar. Bu yeni bilgi, 14 Temmuz?da cüce
gezegene

yak?n

geçi?

gerçekle?tirecek

ve

ke?fedilmemi?

uydular?n pe?indeki NASA?n?n ?Yeni Ufuklar? (New Horizons)
görevi için önemli bir önbilgi özelli?i ta??yor.
Bulgular ayn? zamanda Plüton?nun bilinen be? uydusunun
kendine özgün dizilimini anlamak yolunda önemli bir ad?m olma
özelli?i ta??yor. 4 Haziran?da Nature dergisinde yay?nlanan

Yeni Ufuklar Uydusu Plüton?dan yaln?zca 49 milyon kilometre

makalenin [ 1] ba?yazar? SET I Enstitüsü?nden gezegen bilimci

uzakl?kta bulunuyor ve gün geçtikçe daha da yakla??yor. ?u anda

Mark Showalter, ?Bu bilgiler bize gezegen sisteminin olu?um

uydu Hubble teleskobunun gözleyemedi?i sönük uydular?n

öyküsünün bir k?sm?n? anlat?yor, fakat hangi k?sm? oldu?unu

pe?inde. ?u ana kadar herhangi bir tanesini bulamad? fakat

henüz bilmiyoruz.? diyor.

gözlenememi? uydular?n

birçok

farkl? yerde

olabilece?i

dü?ünülüyor, ?u anda bilinen uydular?n yörüngelerinin içi de
Plüton?nun en büyük uydusu Charon, cüce gezegenin kütlesinin
%11?i kadar büyüklükte ve milyarlarca önce Güne? Sistemi?nin
olu?umu s?ras?nda çarp??malar sonucunda olu?tu?u dü?ünülüyor.
Bu çarp??madan geriye kalan art?klar?n ise daha küçük uydular
olan Styx, Nix, K erberos ve Hydra?y? olu?turdu?u tahmin
ediliyor.

dahil olmak üzere. Styx?in kütlesinin %10?undan daha az kütleli
udular dahi Styx ve Hydra?n?n yörüngesinin içinde olabilir diyor
Southwest Ara?t?rma Enstitüsü?nden Simon Porter. Showalter?a
göre, e?er gerçekten varsa bu uydular, oldukça küçükler ve en
d??ta oldu?u bilinen Hydra?n?n da d???nda hareket ediyorlar.
Fakat kendisi, Plüton hakk?nda ne söylerse önümüzdeki birkaç

Ara?t?rmac?lar sözü geçen çal??mada, Styx, Nix ve Hydra?n?n

hafta hatta birkaç gün içinde dahi geçersiz olabilece?inin

yörüngelerinin

fark?nda.

kütle çekim

kuvveti

etkisiyle bir

?ekilde

kenetlendiklerini ortaya koydular. Showalter ?öyle aç?kl?yor:
?E?er Plüton sisteminde, Nix uydusu üzerinde olsayd?n?z Styx
her iki kez tur att???nda Hydra?n?n üç tur att???n? gözlerdiniz.

* rezonans: fizikte bir sistemin (genellikle do?rusal bir sistemin)
baz? frekanslarda di?erlerine nazaran daha büyük genliklerde
sal?nmas?e?ilimi

?Üç- cisim rezonans??* olarak bilinen bu örüntü zaman geçitkçe
kararl? kal?yor, yani de?i?miyor. Bu durum Jüpiter?in uydular? I o,
Europa ve Ganymede?i bir arada tutan L aplaca rezonans? ile
oldukça benze?iyor. E?er Hydra ve Nix?in nerede oldu?unu
bilirseniz, Styx?i de kolayca bulabilirsiniz. Buna, sistemde yer
alan bir tür düzen denebilir.? Maryland Üniversitesi?nden
Douglas

Hamilton

ile

birlikte

Showalter,

HubbleUzay

Teleskobu?nun elde etti?i uydu görüntüler üzerinde çal??arak bu
olas? rezonanslar? ara?t?rd?. Ara?t?rmac?lar ayr?ca K erberos?un
Nix ve Hydra?n?n ikisinden de daha koyu renkte oldu?unu,
dolay?s?yla farkl? bir materyalden olu?abilece?ini; ayr?ca Nix ve
Hydra?n?n eksenleri etraf?nda kaotik (düzensiz) bir ?ekilde
döndü?ünü buldular (Böyle bir hareket yapt??? bilinen di?er tek
uydu Satürn?ün Hyperion uydusudur).

[ 1] Showalter, M. R. & Hamilton, D. P. Nature 522, 45?49
(2015)
K aynak: Nature News
Yeni Ufuklar (New Horizons) uydusu NASA taraf?ndan Plüton'a
varmak üzere 2006 y?l?nda f?rlat?lm??t?ve uydu dokuz y?ld?r
süren yolculu?unda, 14 Temmuz 2015 tarihinde Plüton'a en
yak?n geçi?i gerçekle?tirecek. ?nsanl?k, Güne?'e uzakl???ve
küçük olmas?nedeniyle Hubble Uzay Teleskobu ile dahi detayl?
gözlenemeyen cüce gezegenin yüzeyini, atmosferini ve
uydular?n?ilk kez detayl?inceleme f?rsat?elde edecek. Bu ke?fin
heyecan?n?Gökyüzü sayfalar?n?na ta??mak ad?na önümüzdeki
say?da Plüton ve Yeni Ufuklar uydusuna geni? yer ay?rmay?
planl?yoruz!
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ADI YAMAN ÜN?VERS?T ES? ARA?T I RMA MERK EZ?
GÖZL EMEV??NDE ?L K I ?I K *
Doç Dr. Eda Sonba?
I ??k

kirlili?inin

yüzümüzü

olmad???

gökyüzüne

yüzlercesini

yerde

K üçük çapl? (~ 60 cm) teleskoplarla anl?k 'flare (parlama)' yapan ve son y?llarda çok ilgi

çevirdi?imizde

gören 'transient (geçici)' kaynaklar?n gözlemleri astronomi bilimine büyük katk?lar

y?ld?zlardan

sa?lamaktad?r. Gama I ??n Patlamalar?, Aktif Galaktik Çekirdek, Nova, K ataklismik

gördü?ümüz

bir

etkilenmeyenimiz yoktur. 7'den 70'e kime

De?i?en Y?ld?z, Süpernova gibi geçici kaynaklar?n optik gözlemleri yap?larak farkl?

sorulsa yüzünü gökyüzüne çevirdi?i zaman

dalgaboylar?ndaki e? zamanl? gözlemleri ile elde edilen bilimsel bulgular birle?tirilerek

gördü?ü y?ld?zlar, gezegenler, ve di?er

ulusal ve uluslararas?düzeyde bilimsel çal??malar yap?lmas?amaçlanmaktad?r.

bütün

gökcisimlerinin

nas?l

olu?tu?u

birbirleri ile olan ili?kileri bizleri nas?l
etkiledi?i konular?nda bilmek istenilenlerin
ne kadar çok oldu?u görülmektedir. K as?m,
2014?

te

tamamlanan

Üniversitesi

ve

Merkezi

Ad?yaman
Aras?
t ?rma

L aboratuvar? bünyesindeki gözlemevinde
bulunan 60 cm?lik teleskop (ADYU60) ile
?ubat, 2015? de ilk ???k al?nm?? ve test
gözlemlerinden

olu?turulan

sistemin

kalitesi görülmü?tür. Test gözlemlerinde,
M1

(Yengeç Bulutsusu), M51

(Girdap

Gökadas?), M13 (K üresel Y?ld?z K ümesi),

Bunun yan? s?ra her ya? grubundaki insanlar?n astronomiye olan ilgilerini artt?rmak ve bu
konuda bilinen genel yanl??l?klar? düzeltmek ve eksik bilgileri tamamlayabilmek öncelikli
hedeflerimiz aras?ndad?r. Ayr?ca özellikle ilkokul ça??ndaki çocuklar ba?ta olmak üzere her
ya? grubuna ç?plak göz ve teleskop ile gökyüzünü tan?tma ve özellikle güne? sistemimizdeki
gezegenleri ve onlar?n uydular?n? gözlemleyerek astronomi konusundaki gökyüzü gözlemi
tecrübesi kazanmalar?n? sa?lamakt?r. Çe?itli e?itim kurumlar?nda (ilkö?retim kurumlar?,
liseler, yüksekokullar ve üniversiteler) ilgili ya? grubuna hitap eden popüler astronomi
konular?nda seminerler verilerek halk?n ilgisini çekebilmektir. Ad?yaman Üniversitesinde
yap?m?na ba?lanan ve büyük ölçüde tamamlanan Gözlemevi binas?na bu proje ile al?nmas?
istenilen cihazlar?n gelmesi ile hem bilimsel çal??malar hem de gözlemevine ziyarete gelen
ö?renci ve velilerinin bu gökyüzüne olan ilgi ve meraklar?na kar??l?k verilerek onlar?n
interaktif olarak yararlanabilecekleri bilim merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktad?r.

vb. objelerin gözlemi filtre kullan?lmadan

* Bu yaz? ayn? zamanda Ad?yaman Üniversitesi Akademi Dergisi Nisan 2015 say?s?nda

yap?lm??t?r.

yay?nlanm??t?r.
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kapak konusu
Semih Çakmak

?AFAK SONDASI CERES
YÖRÜNGES?NDE
19. yüzy?l?n ba??nda Baron Franz Xaver von

Sondas??n?n (?ng: Dawn space probe) Ceres?e

Zach, T itius- Bode Yasas? gere?ince Jüpiter ile

ula?mas?yla birlikte bir ilk gerçekle?mi? oldu:

Mars aras?nda bulunmas? gereken

?kay?p

?afak, yer ötesinde iki farkl? gök cisminin

gezegen? için ulusal bir ara?t?rma ba?latt?.

yörüngesine yerle?tirilen (sadece gök cisminin

Gözlemcilerden birisi Guisappe Piazzi 1 Ocak

çevresinden geçip gitmeyen) ilk uzay arac?.

1801?de, sahip oldu?u y?ld?z haritalar?nda

Daha önce tek seferde birden fazla gök

bulunmayan dü?ük parlakl?kta bir gök cismi

cisminin yörüngesine girmeyi kapsayan bir

gözlemledi. T akip eden gecelerde bu cismin

görev düzenlenmemesinin ana sebebi, böylesi

hareket etti?ini fark etmesi, dü?üncelerini

bir görevin klasik kimyasal itim sisteminin

?kay?p gezegen?i buldu?u yönünde de?i?tirdi

kabiliyetinin

ve

olmas?ndan

bu

yeni

?gezegeni?

Ceres

olarak

çok

çok

uza??nda

kaynaklan?yor.

kal?yor

K senon

iyon

adland?rmay? önerdi. Bir süre sonra Piazzi?nin

motorunun kullan?m? kimyasal itkiden 7 ile 10

gözden kaybetti?i Ceres, 1 Ocak 1802?de

kat daha karl?d?r. Hayabusa?dan sonra ikinci

Baron Zach taraf?ndan yeniden bulundu. 1802

olarak bu görevde kullan?lan iyon motoru

y?l?nda Heinrich Wilhelm Matthias Olbers

taraf?ndan maksimum iti? kuvvetiyle uzay

Pallas??, 29 Mart 1807?de ise Vesta?y? ke?fetti.

arac?na yap?lan itki, bir ka??d?n elinize yapt???

T itius- Bode yasas? Neptün?ün ke?fine yard?mc?

itkiden dahi az olmas?na ra?men bu dü?ük itki

olamad?ysa da Uranüs ve Ceres?in bulunmas?n?

sayesinde uzay arac? 11 gün içerisinde dura?an

sa?lam??t?.

halden saatte 97 km h?za ula?abiliyor.

Ceres ke?fedildi?i y?llar boyunca önce gezegen,

473 milyon dolarl?k küçük bir bütçe ile hayata

sonras?nda

ilkel

geçirilmesine ra?men ?afak Sondas?NASA'n?n

gezegen ve cüce gezegen olarak adland?r?ld?.

?imdiye kadar f?rlatm?? oldu?u en büyük uzay

Nas?l

kendisi

arac? olma özelli?ine de sahip. Bu özelli?ini

asteroid ku?a??n?n ilk ke?fedilen ve de en

uçtan uca 19,7 metre olan güne? panellerinden

büyük

al?yor.

asteroid,

adland?r?l?rsa
olan

üyesi.

sonras?nda

ise

adland?r?ls?n,
Geçti?imiz

ay,

?afak

?u

an

Dünya?n?n

Güne??e

olan

uzakl???n?n üç kat? ötede bulunabilmesi için sahip olmas? gereken bu denli büyük güne? panelleri,

?afak,

sondan?n gerekli olan enerji ihtiyac?n?sa?lamakla görevliler.

Ceres?in

yukar?da

serideki

çevresindeki

ilk

foto?raflar?
yörüngesine

girmeden önce çekti. ( Telif Hakk?: NASA

?afak, görev süresi boyunca Vesta ve Ceres'i ziyaret edip, her iki hedef için de belli görevleri

/ JPL / UCLA / MPS / DLR / I DA)

yerine getirecek ?ekilde planland?. Bu görevler; gök cisimlerinin yüzey foto?raflar?n?n çekilmesi,
topografik haritalar?n?n olu?turulmas?, element

bile?imlerinin ortaya koyulmas?, mineral

bile?enlerinin aç??a ç?kart?lmas? a?amalar?ndan olu?urken; yerçekimsel alanlar?n?n ölçülmesi ve
olas?uydular?üzerine ara?t?rma yapmak da sondan?n görevleri aras?nda bulunmaktad?r. Vesta için
ba?ar?yla tamamlanan veri toplama a?amalar?n?n bir benzeri için iki buçuk y?l boyunca seyahat
ederek Ceres'in yörüngesine giren ?afak Sondas??n?n toplamda yapm?? oldu?u seyahat süresi 7.5
sene olarak planlanm??t?r. Ceres'teki görevini tamamlayana kadar spiral çizerek dört farkl?
yörüngeye inecek olan sonda, görev bitiminde süresiz olarak Uluslararas? Uzay ?stasyonu?nun
Dünya etraf?ndaki yörüngesinden biraz daha alçak bir yörüngeye oturacak ve Ceres etraf?nda
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NASA'n?n yay?nlad??? son görüntülerde Ceres yüzeyindeki 56 km
geni?li?indeki kraterin içinde, kayna?? henüz anla??lamayan parlak
beyaz noktalar görülüyor.
(Telif Hakk?: NASA/JPL - Caltech/UCL A/MPS/DL R/I DA)
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Aç?klama: Enceladus?taki buz püskürmeleri 2005 y?l?nda Cassini taraf?ndan al?nan görüntüler ile ke?fedilmi?ti (Telif Hakk?: NASA / JPL / SSI ).

ara?t?rmalar?n?

detayland?racak

çal??malar?

bu

yörüngede

sürdürecek.

yanarda?lar?, bilinen yanarda?lardan farkl? olarak d??ar? lav

Gezegenler, y?ld?z sisteminin ilk olu?um a?amas?nda ilkel gezegen
olu?um diski üzerindeki birle?meler sonucunda meydana geliyorlar.
Asteroit ku?a??nda bulunan Vesta ve Ceres'in ilkel gezegen
a?amas?nda kalmas?n?n en büyük sebebi olarak büyük gaz devi
Jüpiter'in olu?umu gösteriliyor. Sürecin kesintiye u?ramas? ve
kalan materyallerin asteroit ku?a??n? olu?turmas?n?n da yine bu
sürecin ürünü oldu?u dü?ünülüyor. ?afak?tan edinilen ilk bilgileri,
Ceres?in ne kadar yuvarlak oldu?una dair bulgular olu?turuyor. Bu
bulgular onun gezegen karakterine i?aret ediyor. Cüce gezegen ilk
olu?tu?u s?ralarda Güne? Sistemi Bulutsusu?nda bol miktarda su ve
uçucu

element

süreçlerine i?aret etme ihtimali üzerinde de duruluyor. Buz

bulundu?u

dü?ünülüyor. Ceres, d?? Güne?

halinde erimi? kayaçlar yerine su, metan ve amonyak gibi uçucu
maddeler püskürtürler. Henüz bu hususa dair bir bulgu elde
edilmi? ya da gözlemlenmi? oldu?undan buz- yanarda? ihtimali
listenin ba??nda gelmemektedir. Buz- yanarda?lar?ilk defa Voyager
2?nin 1989?da T riton çevresindeki geçi?inde gözlemlenmi?ti.
Ard?ndan 2005 y?l?nda Cassini, Enceladus?un güney kutbundaki
gayzerleri foto?raflad?. Sonras?nda dolayl? yöntemlerle Europa,
T itan, Ganymede ve Miranda?da buz- yanarda? aktivite izlerine
rastland?. 2007 senesinde ?kizler

Gözlemevi?nden Pluto?nun

uydusu Charon?da da benzer olu?umlar?n bulundu?una dair
öneriler öne sürmü?tü.

Sisteminde bulunan uydular Europa ve Encaladus gibi görünüyor.

Vesta üzerinde yap?lan 14 ayl?k inceleme sonucunda çok büyük

Yo?unlu?u kayaç bir gezegenin sahip olmas? gerekenden daha az,

çarp??ma havzalar?,

dolay?s?yla bu durumun yüzeyin alt?nda buz bulundu?unun

mineralleri ve en önemlisi - bu kuru kayaç cüce gezegenin

göstergesi oldu?u tahmin ediliyor. Ayr?ca, Ceres?in bünyesinde

üzerinde-

fazlaca uçucu kimyasala sahip oldu?u da edinilen bulgular aras?nda

materyaller ile ili?kilendiriliyor. Bunlar?n ise Vesta yüzeyine su

yer al?yor. ?E?er ilkel gezegen olu?um diskinden günümüze kadar

bar?nd?ran, uçucu kimyasallar bak?m?ndan zengin asteroidler

sistemin

gereklili?i

taraf?ndan ta??nd???dü?ünülüyo. E?er bu asteroidler Vesta üzerine

kaç?n?lmaz.? diyor ?afak görevinin ba? yürütücü yard?mc?s? Carol

uçucu kimyasal ta??m??larsa iç gezegenlere bu yolla su da ta??m??

Raymond.

olabilecekleri ihtimali akla geliyor. Vesta ve Ceres'in Güne?

evrimini

modellersek

buzun

olmas?

Cüce gezegenden ilk gelen görüntülerde, Ceres üzerinde iki tane
çok parlak nokta görünüyor. Görev ekibi için oldukça sürpriz verici
olan bu parlak noktalar?n Güne? ???nlar?n? oldukça iyi yans?tan buz
veya tuz olabilece?i tahmin ediliyor. Yüzey alt?nda oldu?u
dü?ünülen buz, konveksiyon yoluyla merkezden yüzeye materyal
ta??m?? olabilir. ESA Herschel Uzay Gözlemevi, Ceres çevresinde
iki boylam sektörü boyunca su buhar?tespit etti. Parlak noktalar?n
üzerinde bulundu?u krater bu sektörlerden birisinin üzerine denk
geliyor. Su buhar? ile parlak noktalar?n ili?kilendirilebilmesi için

tektonik

k?r?lmalar,

çok

çe?itli

yüzey

hidrojen ke?fedildi. Bu hidrojen, karbon zengini

Sistemi?nin ilk olu?um zamanlar?ndan kalma birer fosil oldu?u göz
önünde bulunduruldu?unda cevap aranan sorulardan birini suyun
iç gezegenlere nas?l ta??nd??? olu?turuyor. Bir di?eri ise potansiyel
bir mikrobiyal ya?am ile alakal?. Ceres Jüpiter?in uydusu Europa?ya
fazlas?yla benziyor. Günümüzde Ceres yüzeyinde büyük çapta bir
s?v? katman? bulunmasa da cüce gezegendeki geçmi?teki ko?ullar?n
Europa?ya oldukça benzedi?i dü?ünüyor. Bu nedenle Ceres
ara?t?rmalar?ndan

edinilecek

bilgilerin

birçok

astrobiyoloji

problemine de ???k tutmas?ön görülmektedir.

yüzeyden ç?k?? yap?p havada as?l?kalm?? olan gaz sal?mlar?aran?yor.
Bunun için k?z?lötesi tayfçekerler ile Ceres?in çok ince olan
atmosferinde su buhar?n?n izleri aran?yor. Günümüzde Ceres'in

K aynaklar

yüzeyi (kutuplar? haricinde) buzun bar?nabilmesi için çok s?cak.

NASA Dawn Mission Pages: http://1.usa.gov/1cK Pbwk

E?er cüce gezegen üzerinde geçmi?te korunaks?z bir buz tabakas?

Sky and Telescope Nisan 2015 sf: 20- 27

olmu?sa dahi hemen hepsinin süblimle?mi? olmas?bekleniyor.
Planetary Society Blog: http://bit.ly/1Hm29vP
Parlak

noktalar?n

ayr?ca

buz- yanarda?

(cryo- volcanism)
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19. ULUSAL AST RONOM? KONGRES??N?N ARDI NDAN

Özgür Can Özüdo?ru

?ki y?lda bir düzenlenen Ulusal Astronomi

K ongre, ö?rencilerin yapt??? projeleri ya da yazd?klar? makaleleri akademik camiaya

K ongresi (UAK )??n on dokuzuncusu, 2- 6

k?saca sunarak, kendilerine yard?mc? olabilecek akademisyenler ile ileti?im kurmalar?n?

?ubat 2015 tarihlerinde ODT Ü?de 200?e

sa?lamaktad?r. 19. K ongrenin aday üniversitesi olan ODT Ü?de, bu y?lki Yerel

yak?n

Organizasyon K omitesi?nde ODT Ü Amatör Astronomi Toplulu?u da yer ald?.

bilim

insan?n?n

kat?l?m?yla

gerçekle?tirildi. UAK ?lar?n temel

amac?

T ürkiye?de astronomi ve astrofizik alan?nda
akademik çal??malar ve projeler yürüten
tüm biliminsanlar?n? bir araya getirerek,
yapt?klar?

çal??malar

hakk?nda

fikir

al??veri?i yapmalar?n?sa?lamakt?r.
?lki

1968?de

kongreye

yine

yaln?zca

ODT Ü?de
28

ki?i

19.

UAK ,

iki

tema ile düzenlendi:

Biri

T ürkiye?nin

yeti?tirdi?i

önemli

gözlemsel astronomide ya?anan geli?meleri ve gelece?ini tart??mak idi. T ürkiye?deki ilk
kad?n biliminsanlar?ndan biri olan Dilhan Eryurt Ezer, astrofizik bilimini T ürkiye?ye
ta??yan ki?ilerden biridir. Akademik hayat? boyunca y?ld?zlar?n evrimi ve y?ld?z
modellemeleri konusunda çal??ma yürüten Dilhan Eryurt Ezer?in 2012 y?l?ndaki vefat?n?n

yap?lan

kat?lm??t?.

Sonras?nda ulusal çal??malar?n artmas?yla
ve özellikle de ?ulusal gözlemevi aç?lmas?
dü?üncesiyle? bir düzene giren kongre,
1982?den sonra iki y?lda bir yap?lmaya
ba?land?.

ard?ndan 19. UAK , Dilhan Eryurt?a adanm??t?r.
Bu y?lki kongreyi önemli k?lan di?er bir konu ise Do?u Anadolu Gözlemevi Projesi (DAG)
ve bu proje çerçevesinde kurulacak teleskop ile ilgili ayr?nt?l? bilgilerin verilmesiydi.
Gözlemevi, Erzurum K arakaya Tepeleri?ne kuruldu?unda, 4 metre çapl?, T ürkiye?nin en
büyük teleskobunu bar?nd?racakt?r. ?lk ????? almas?yla birlikte, hem görünür hem de hem
de k?z?lötesi dalgaboylar?nda veri alabilecek. K ongre s?ras?nda ayr?ca yüksek lisans ve
doktora ö?rencileri taraf?ndan sunulan sözlü ve poster bildiriler aras?ndan, iki ö?renci

UAK ?? önemli k?lan noktalardan birisi de

T ürk Astronomi Derne?i'nin en iyi sözlü sunum / en iyi poster bildiri ödülüne lay?k

T ürkiye?de astronomi ve astrofizik alan?nda

görülmü?tür. Sunum ve posterleriyle ödülü kazanan Gamze Böcek Topçu (Ege

akademik ara?t?rma ve projelerde çal??an

Üniversitesi) ve Eyüp K aan Ülgen?in (?stanbul Üniversitesi) çal??malar?ndan bahsettikleri

ö?rencilerin, geldikleri son a?amalar?poster

yaz?lar?bu ayki bültende yer almaktad?r.

ve/veya sözlü bildirilerle sunmalar? oldu.
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en

astrofizikçilerden biri, Prof. Dr. Dilhan Eryurt Ezer?i anmak, di?eri ise T ürkiye?deki

gökyüzü haziran 2015

UAK 2015
2015 Bildiri Ödülü
Gamze Böcek Topçu

Aç?k K üme Üyesi K ?rm?z?Dev Y?ld?zlar?n K imyasal Analizi

Aç?k

y?ld?z

çekimsel

kümeleri

olarak

birbirine

ba?l?

ikinci

kütle

N, O) elementlerinin bolluklar?d?r. Güne? kütlesi ve metal bollu?undaki y?ld?zlarda

nesil

bollu?u ile

12C/ 13C

izotop oran? dü?erken

13C

ve

14N

12C

bolluklar? artmaktad?r. O bollu?u

y?ld?zlardan olu?an sistemlerdir. Tek bir

sabit kal?rken L i bollu?u y?ld?zdan y?ld?za çok çe?itlilik gösteren derecelerde azalmaktad?r.

ata- buluttan

K lasik y?ld?z evrim kuram?na göre anakol evrimi boyunca yakla??k 90 olan

olu?an,

özde?

kimyasal

12C/ 13C

izotop

bolluklarda olan bu küme üyesi y?ld?zlar

oran? birinci t?rm?klama a?amas?ndan sonra, tipik bir k?rm?z? dev y?ld?zda, 20- 30 de?erine

ayn? ya? ve uzakl?ktad?rlar. Renk- parlakl?k

dü?melidir. Bununla birlikte, uzun y?llard?r yap?lan gözlemler bu duruma uymayan bir çok

diyagramlar?ndan s?cakl?k, ???tma, kütle ve

alan y?ld?z?, küresel ya da aç?k küme üyesi k?rm?z? dev y?ld?z?n varl???n? ortaya koymu?tur.

evrim durumu gibi

Gilroy ve ark. (1989) çal??malar?nda

parametreler, alan

12C/ 13C

oran?ndaki dü?ü?ü aç?k y?ld?z kümelerinin

y?ld?zlar?na göre çok daha do?ru olarak

dönme noktalar?ndan elde edilen kütleleri ile ili?kilendirmi?lerdir. K lasik evrim kuram?yla

hesaplanabilir.

özelliklerinden

uyu?mayan bu durum günümüzde farkl?kuramlar ile aç?klanmaya çal???lmaktad?r. Bizim bu

dolay? y?ld?zlar?n ve Gökadam?z?n evrimi

çal??madaki amac?m?z literatüre yüksek çözünürlüklü tayf gözlemlerinden elde edilen

çal??malar?nda aç?k y?ld?z kümeleri çok

detayl? kimyasal bolluk analizlerini kazand?rmak ve ekstra kar???m?n varl???/yoklu?u

önemlidir.

tart??malar?na katk?sa?lamakt?r.

Y?ld?zlar

T üm

bu

merkezlerindeki

hidrojeni

Ortalama bir ya?ta olan (1- 2 Gyr) NGC 752 aç?k y?ld?z kümesi Güne? sistemine en yak?n

tükettiklerinde anakol a?amas? sona erer ve

aç?k y?ld?z kümelerinden biridir (447 pc). Çal??mam?zda küme üyeli?i tespit edilmi? 10 adet

devler koluna do?ru evrimle?irler. K ?rm?z?

k?rm?z? dev y?ld?z gözlenmi?tir. Yüksek çözünürlük ve sinyal/gürültü oran?na sahip olan

dev evresinde y?ld?z?n merkezinde nükleer

tayflar McDonald gözlemevinde bulunan 2.7m?lik Harlan J. Smith teleskobu ile al?nm??t?r.

tepkimeler meydana gelmez ancak çekirde?i
çevreleyen

kabukta

dönü?meye

devam

a?amas?n?n

hidrojen
eder.

helyum?a

K ?rm?z? dev

ba?lang?c?nda

yüzeydeki

konvektif katman?n derinle?mesi ve daha
önce çekirdekte meydana gelmi? olan
nükleer tepkimelerin sonuçlar?n? yüzeye
ta??mas?yla
kimyasal

birlikte
bolluklar

y?ld?z

yüzeyindeki

de?i?ir.

Birinci

t?rm?klama (first dredge- up) ad? verilen bu
mekanizma, klasik y?ld?z evrim kuram?na
göre k?rm?z? dev kolu evrimi boyunca yüzey
bolluklar?n? de?i?tiren tek süreçtir. Yüzey
bolluklar?ndaki de?i?imi takip etmemizi
sa?layan en önemli göstergelerden biri,
proton- yakalama mekanizmas? elementleri
olan lityum, karbon, azot ve oksijen (L i, C,

Dikine h?z analizi ile küme üyelikleri onaylanan 10 adet k?rm?z?dev y?ld?z?n model atmosfer
parametreleri; s?cakl?k, yüzey çekimi, metal bollu?u ve mikrotürbülans h?zlar? (T eff , log g,
[ M/H] , ?) belirlenmi?tir. Model atmosferler, Fe I , Fe I I , T i I ve T i I I çizgilerinin e?de?er
geni?liklerinin ölçümlerinden bulunmu?tur. E?de?er geni?lik ölçme yöntemi ile bolluk
analizi yap?labilmesi için istenilen elementin so?urma çizgisinin y?ld?z?n tayf?nda ba?ka bir
elementin çizgisi veya molekül band? ile kar??mam?? olmas? gerekmektedir. Çal??mam?zda
Fe ve T i elementlerinden ba?ka Si, Ca, Cr ve Ni bolluklar? da bu yöntem ile belirlenmi?tir.
E?de?er geni?li?i ölçülemeyen L i, C, N, O, Mg, Sc, V, Mn, Co, Cu, Zn, Y, L a, Nd ve Eu
elementlerinin bolluklar? ile

12C/ 13C

izotop oran? sentetik tayf analizi ile bulunmu?tur.

K imyasal bolluk analizi çal??malar?n?n belki de en önemli a?amas? çizgi listelerinin yani
analiz edilen elementlerin uyart?lma potansiyelleri ve geçi? olas?l?klar?n?n bulundu?u
listelerin en güncel de?erler ile haz?rlanmas?d?r. Belirlenen tüm bolluk de?erleri Güne?
bolluklar? ile kar??la?t?r?lmaktad?r. Bu nedenle iç tutarl?l?k

sa?lamak

aç?s?ndan,

olu?turdu?umuz çizgi listeleri ile yüksek çözünürlüklü Güne? tayf? da analiz edilmi? ve
ilgili elementlerin Güne? bolluklar?da elde edilmi?tir.
NGC 752 aç?k y?ld?z kümesine üye olan 10 adet k?rm?z? dev y?ld?z?n yüzey kimyasal

10

bolluklar?n? inceledi?imizde, klasik evrim kuram?ndan beklenildi?i üzere C bollu?u azal?rken

K aynaklar:

N bollu?unun artt???, di?er elementlerin bolluklar?n?n ise Güne? bollu?u etraf?nda belirli hata

Böcek Topcu ve ark.,2015 MNRAS, 446, 3562B

s?n?rlar? içerisinde yer ald??? görülmü?tür. L i bollu?unun bu 10 y?ld?z aras?nda önemli ölçüde
de?i?im gösterdi?i gözlenmi?tir. Baz? y?ld?zlarda L i tespit edilemezken, baz?lar?n?n yüksek

Gilroy K . K ., 1989, ApJ, 347, 835

miktarda L i bulundurdu?u görülmü?tür. 12C/ 13C izotop oran?incelendi?inde ise baz?üyelerin
klasik evrim kuram?ile önerilen 20- 30 de?erlerine sahip oldu?u, di?er üye k?rm?z?devlerin ise
15- 17 de?erlerini ald???bulunmu?tur.
Sonuç olarak elimizde, gözledi?imiz bu 10 adet k?rm?z? dev y?ld?z?n as?l evrim durumlar?n?
tahmin etmemize yard?mc? olacak dört adet parametre bulunmaktad?r: fotometrik gözlemler
ile olu?turulan renk- parlakl?k diyagram?, fotometriden ba??ms?z olarak belirlenen model
atmosfer parametreleri olan yüzey çekimi ile etkin s?cakl?k (log g - T eff ) diyagram? ve evrim
durumu belirteçleri olan L i bollu?u ile 12C/ 13C izotop oran?. T üm bu parametreler e? zamanl?
olarak dikkate al?nd???nda gözlenen 10 y?ld?z?n, 6 tanesinin k?rm?z? y???n (red clump, RC), 3
tanesinin ilk ç?k?? k?rm?z? devi (first- ascent giant) ve 1 tanesinin k?rm?z? yatay kol (red
horizontal branch, RHB) y?ld?z?olabilece?i sonucuna var?lm??t?r.
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UAK 2015

?zole Eliptik Galaksiler Normal

2015 Poster Ödülü

Eliptik Galaksilerden Ne K adar Farkl??

Eyüp K aan Ülgen
Galaksi

d??? astronomi

yüzy?l

içerisinde

çal??malar? son

yap?lan

gözlemlere

dayanmaktad?r. Bu çal??malar?n, 1920?li
y?llarda Edwin Hubble, Samanyolu d???nda
da galaksiler oldu?unu kan?tlad?ktan sonra
ba?lad??? söylenebilir. Son yüzy?lda yap?lan
gözlemler sonucunda görüldü ki, galaksiler
genel olarak 3 farkl? çevrede bulunurlar:
küme, grup ve alanda. Yap?lan çal??malarla
galaksilerin %50?den fazlas?n?n grup veya
kümelerde

oldu?u

tespit

belirlenip tan?mlanmas?, eliptik galaksilerin olu?umu ve evrimini anlamam?z için çok
önemlidir. Bu sayede çevresel etkilerin eliptik galaksilerin olu?umu ve evrimi üzerinde nas?l
etkileri oldu?unu da anlam?? oluyoruz.
Bu çal??mada, Canada- France- Hawaii Telescope L egacy Survey (CFHT L S) gökyüzü
taramas?ndan elde edilen veriler kullan?lm??t?r. Bu veriler be? banttaki (u, g, r, i, z)
görüntüler,

galaksi

kataloglar? ve

fotometrik

k?rm?z?ya

kayma

kataloglar?ndan

olu?maktad?r. I fE?ler, CFHT L S gökyüzü taramas?n?n dört geni? alanlar?ndan biri olan, 72
derecekarelik W 1 alan?nda aranm??t?r. Analizler sonucunda 1009 izole alan eliptik galaksi
belirlenmi?tir. Belirlenen I fE?ler ana eliptik galaksi örnekleminden ç?kar?lm?? ve bu iki ayr?
eliptik galaksi grubu fotometrik ve morfolojik özellikleri bak?m?ndan kar??la?t?r?lm??t?r.

edilmi?tir

(Humason ve ark., 1956; Huchra & Geller,

Yap?lan kar??la?t?rmalar sonunda I fE?lerin, normal eliptiklerden daha mavi oldu?u

1982) . Morfoloji- yo?unluk ili?kisi, eliptik

görülmektedir. Galaksiler etkin yar?çaplar?na göre kar??la?t?r?ld?klar?nda, I fE?lerin normal

galaksilerin genel olarak galaksi kümeleri

eliptiklerden daha büyük olduklar? görülmü?tür. I fE?lerin ortalama yar?çap? 4,759 kpc,

veya

çevrelerde

normal eliptiklerin yar?çaplar? ise 4,029 kpc olarak hesaplanm??t?r. I fE?lerin k?rm?z?ya

bulundu?unu göstermi?tir. Bunun en temel

kayma da??l?mlar? gözönüne al?nd???nda, normal eliptiklere göre daha geç zamanlarda

nedeni, eliptik galaksilerin, artan ortam

olu?tuklar?görülmü?tür. I fE?lerin medyan k?rm?z?ya kaymas?z = 0,334, normal eliptiklerin

yo?unlu?u

çarp??malar? ve

ise z = 0,398 olarak belirlenmi?tir. Bu bulgu, galaksilerin morfoloji- yo?unluk ili?kisi ile

birle?meleri yoluyla olu?malar?d?r. Toomre

uyumludur. Galaksi kümesi gibi yo?un ortamlarda, galaksilerin birbirleriyle etkile?meleri

ve Toomre?nin (1972) çal??mas?ndan beri

ve birle?me olaylar? daha çok gerçekle?ti?inden, yo?un ortamda eliptik galaksilerin

eliptik

olu?umu kozmik zamanda daha erken olmaktad?r.

gruplar? gibi

yo?un

ile galaksi

galaksilerin, sarmal

galaksilerin

çarp??malar? ile olu?tu?u dü?ünülmektedir.

Bu çal??mayla, önemli bir I fE örneklemi literatüre kazand?r?lm??t?r. Ayr?ca, bu çal??ma

Günümüze kadar yap?lan çal??malar ve

CFHT L S verileri kullan?larak yap?lan ilk I fE belirleme çal??mas?d?r.

simülasyonlar

eliptik

galaksilerin

esas

olu?um biçimlerinin galaksi birle?meleri
yoluyla

oldu?unu

do?rulamaktad?r

(de

K aynaklar:
de L ucia, G. ve ark., 2006, MNRAS, 366, 499
de L ucia, G. ve ark., 2012, MNRAS, 419, 1324

L ucia ve ark., 2006, 2012).

Huchra J. P., Geller M. J., 1982, ApJ, 257, 423

Bununla birlikte, herhangi

bir

galaksi

kümesine veya grubuna dahil olmayan çok
say?da eliptik galaksi belirlenmi?tir (Smith
ve ark., 2004; Reda ve ark., 2004; Norberg
ve ark., 2008). ?zole alan eliptik galaksiler
(I fE) olarak adland?r?lan bu galaksilerin
nas?l

olu?tuklar?

tam

olarak

anla??lamam??t?r. Geçen 20 y?l içerisinde

Humason M. L . ve ark., 1956, AJ, 61, 97
Mulchaey J. S., Zabludoff A. I ., 1999, ApJ, 514, 133
Norberg, P. ve ark., 2008, MNRAS, 383, 646
Reda, F. M. ve ark., 2004, MNRAS, 354, 851
Reda F. M. ve ark., 2007, MNRAS, 377, 1772
Smith, R. M. ve ark., 2004, ApJ, 617, 1017
Toomre, A. ve Toomre. J, 1972, ApJ, 178, 623

yap?lan çal??malarda; küme ve y???nlardan
olu?an

çökme

durumundan,

erken

dönemlerdeki çoklu birle?me durumlar?na
kadar

olas? farkl? olu?um

senaryolar?

önerilmi?tir (Mulchaey & Zabludoff 1999;
Reda ve ark., 2004, 2007). Bunlara ek
olarak, e? kütleli iki galaksinin birle?mesi
veya grup çökmeleri sonucu I fE olu?umu da
literatürde

mevcut

senaryolar?ndand?r.

?zole

olan
alan

evrim
eliptik

galaksilerin özelliklerinin detayl? olarak
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T AD- K andilli astrofizik günleri
GÜNE? BENZER? T ?T RE??M YAPAN
YI LDI ZLARI N S?SMOLOJ?S?
Arif Bay?rl?
Her ay düzenlenen, T ürk Astronomi Derne?i K andilli Astrofizik K onu?malar??n?n üçüncü
bulu?mas?nda Ege Üniversitesi?nden Mutlu Y?ld?z ?Güne? Benzeri T itre?im yapan
Y?ld?zlar?n Sismolojisi? adl? bir konu?ma verdi. M. Y?ld?z konu?mas?nda, titre?im
kavram?n?n fiziksel temellerinden yola ç?karak bir y?ld?z?n yap?s? ve içindeki titre?im
mekanizmalar?n? konuyla ilgili kendi yapt??? çal??malar ve çe?itli modeller e?li?inde
dinleyicilerle payla?t?.
Astrofizikte y?ld?zlar?n yap?s? ve bununla ili?kili olarak evrimi temel birkaç denklem ve
bunlara e?lik eden fiziksel parametreler taraf?ndan tan?mlan?yor. Bir y?ld?z?n karakteristik
özelliklerini

tan?mlamak için kuvvetler

dengesini

ifade eden hidrostatik denge,

yar?çap- yo?unluk ili?kisini veren kütle süreklili?i ve y?ld?z?n termodinamik dengesini tarif
eden ?s?l denge ve s?cakl?k gradyenti denklemleri kullan?l?yor. Bunlar?n yan?nda kabaca
y?ld?z?n katmanlar?n?n kendi ???n?m?n? geçirme oran? olarak tan?mlanabilecek saydaml?k
(opacity), y?ld?z?n yar?çap?ve y?ld?z?n içindeki ?s?ak???n?tan?mlayan konvektif parametreler
bahsi geçen denklemlerle y?ld?zlar? modellemek için göz önüne al?n?yor. K onu?man?n
konusu olan ?astrosismoloji? yani y?ld?zlar?n titre?im bilgisinden elde edilen bilgiler bu
parametrelerin belirlenmesinde, dolay?s?yla y?ld?zlar?n yap?s?n?n ve evriminin ön
görülmesinde belirleyici rol oynuyorlar.
M. Y?ld?z konu?mas?n?n ba??nda, fiziksel sistemleri modellerken s?kl?kla kullan?lan basit
harmonik hareket ve bunlara örnek olarak da basit sarkaç ve bir yay ucuna as?l? kütle
örnekleri ile kurdu?u analoji ile problemi ortaya koydu. Bu sistemlerden yola ç?karak, t?pk?
bir müzik aletiyle olu?turabilece?iniz farkl? mod ve bunlara kar??l?k gelen frekanslar?n,
y?ld?zlar?n yap?s?nda da yar?çap dahil birçok do?rultuda gözlendi?ini belirtti. Akustik
bas?nç dalgalar? ?eklinde olan bu titre?imlerin y?ld?z?n içindeki çe?itli etkile?imler ve
türbülans nedeniyle olu?tu?u dü?ünülüyor. Yay sistemindeki geri ça??r?c? kuvvet olan
yaydaki gerilme kuvvetine benzer olarak, y?ld?zlardaki titre?imlerde geri ça??r?c? kuvvet
rolünü bas?nç kuvveti ve kütle çekim kuvveti gibi y?ld?z?n iç yap?s?yla ili?kili kuvvetler
oynuyor. Elbette basit bir yay sisteminden farkl? olarak Güne?, on milyon farkl? modda
titre?im özelli?i gösteriyor. Bu titre?imler uydular arac?l???yla y?ld?z?n yüzeyinden elde
edilen verilerle gözlenebiliyor.
Bize yak?n ve ?ula??labilir? olmas? nedeniyle en kolay çal???labilen kaynak olan Güne??ten
yola ç?kan M. Y?ld?z konu?mas?n?n sonunda, Alpha Centauri gibi ba?ka y?ld?zlar?n da
gözlem verilerinden ç?kard?klar? çe?itli parametreleri payla?t?. Elde edilen bilgilerin
y?ld?z?n kütlesi, ya??, ???n?m gücü, yüzeyinin etkin s?cakl??? gibi oldukça önemli bilgiler
verdi?ini belirtti.
T ürk Astronomi Derne?i K andilli Astrofizik K onu?malar? düzenli olarak Bo?aziçi
Üniversitesi K andilli Rasathane?sinde gerçekle?tiriliyor. Düzenlenen konu?malar?n video
kay?tlar?na T AD??n Youtube kanal?ndan (http://bit.ly/tad_youtube) eri?ilebiliyor.
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astronomi e?itimi
Selçin Demira?

EVREN? ANL AYAL I M (UNAW E) 12. E? ?T ?MDE ?Y?
ÖRNEK L ER KONFERANSI NDAYDI
Evreni Anlayal?m (Universe Awareness- UNAW E), 2005 y?l?ndan

etkinlik

beri sürdürülen, özellikle maddi imkanlar? k?s?tl? bölgelerdeki

gerçekle?tirilen gökbilim atölyesine kat?lan ö?rencilerdeki atölye

4- 10 ya? aras? çocuklara, uzay ve astronomi bilimlerini etkili ve

öncesi ve sonras?nda yap?lan de?erlendirmelerin sonuçlar? ve

e?lenceli

ö?rencilerde gözlemlenen olumlu de?i?iklikler

bir

?ekilde

ula?t?rmay? hedefleyen

bir

e?itim

detaylar?ndan

bahsedildi. Ard?ndan

Ankara ilinde

kat?l?mc?larla

program?d?r. T ürkiye?de de T ürk Astronomi Derne?i ve Bilim

payla??ld?. Bu aktar?mlar?n ard?ndan kat?l?mc?lar?n sorular?

Akademisi'nin deste?iyle astronomi e?itiminin yayg?nla?mas?

yan?tland?.

alan?nda faaliyetler Evreni Anlayal?m (UNAW E) T ürkiye ekibi
taraf?ndan tamam?yla gönüllülük esas?na göre yürütülmektedir.

Okul öncesi, s?n?f ve fizik ba?ta olmak üzere birçok bran?tan 15
ö?retmenin kat?l?m?yla gerçekle?tirilen atölyede ise ö?retmenlerin

Evreni Anlayal?m (UNAW E)??n ard?ndaki temel fikre göre, 4- 10

do?rudan

ya? aral???ndaki çocuklar, bu ya? aral???nda tüm hayatlar?n?

bilimsel dü?ünceyi e?lenceli ve etkili bir ?ekilde aktaraca??

?ekillendirecek kültürel dünyalar?n? ve de?er sistemlerini in?a

etkinlikler ve materyallerle daha detayl? tan??malar? sa?land?. ?ki

etmeye ba?lamaktad?r. Bu e?itim program? ile astronomiyi

saatten olu?an atölyeye; program? tan?t?c? giri? sunumuyla

kullanarak özgün bir Dünya ve Evren perspektifi geli?tirmede,

ba?land?, devam?nda astronominin farkl? ders, içerik ve ya?

çocuklar?n kendi geleceklerini ?ekillendirmeleri için gerekli beceri

gruplar?nda kullan?labilece?i

ve de?erleri kazand?rmada yard?mc? olmaktad?r. Bu bak?? aç?s?n?n

Etkinli?e,

kazand?r?lmas?

ö?retmenin

ve

astronomi

e?itiminin

ülkemizde

derslerinde ö?rencilerine astronomiyi

Evreni

Anlayal?m

s?n?f

ortam?nda

örnek
kö?e

kullanarak

etkinliklerle gösterildi.
ta?? projelerinden

astronomi

etkinli?i

bir

yaparken

yayg?nla?t?r?lmas? amac?yla Evreni Anlayal?m (UNAW E) T ürkiye

kullanabilece?i birçok uygulama, model ve yönlendirici bir

ekibi, iki y?ld?r e?itim materyallerini T ürkçe?ye çevirmekte, farkl?

etkinlik kitapç??? içeren Bir K utu Evren astronomi e?itim kiti ve

profildeki, farkl?ildeki ö?retmen ve ö?rencilerle etkinlik, atölye ve

üzerinde uydudan al?nm?? Dünya görüntüsü bulunan, ?i?irilerek

e?itimler düzenlemekte ve ulusal- uluslar aras? toplant?lara

kullan?lan Dünya K üresi ö?retmenlere tan?t?larak ve örnek

kat?l?m göstermektedir.

etkinliklere ö?retmenin kat?l?m? sa?lanarak devam edildi. Bu

Evreni Anlayal?m (UNAW E) T ürkiye ekibinden Arif Bay?rl?,
Selçin Demira? ve Zeynep Avc?, 11 Nisan 2015?de Sabanc?
Üniversitesi?nde gerçekle?tirilen 12. E?itimde ?yi Örnekler
K onferans? (?ÖK )?na ?Evreni Anlayal?m? ile Astronomi E?itimi
konulu sözlü sunumu ve ?Evreni Anlayal?m? ile Astronomi
Atölyesi ile kat?l?m gösterdi.
Sözlü sunumda Evreni Anlayal?m (UNAW E) program?n?n uluslar
aras? boyutu ve kö?e ta?? projeleri tan?t?larak, 2013?ten bu yana
ülke çap?nda ö?retmen atölyeleri ile 90?? a?k?n ö?retmene ve
ö?renci atölyeleri ile 120?yi a?k?n çocu?a ula??lan atölye ve

materyaller

ve etkinliklerle tan??an ö?retmenlerin, gruplar

halinde birebir materyallerle etkile?ip uygulamal? (hands- on) ve
do?rudan etkinlik geli?tirme imkan? bulmalar? sa?land?. Atölye
sonunda Evreni Anlayal?m ileti?im a??na kat?lman?n öneminden
bahsedildi.
Evreni Anlayal?m (UNAW E) T ürkiye a??na siz de kat?lmak
isterseniz

detayl? ve

güncel

bilgiler

için

web

sitesini

(www.evrenianlayalim.org) inceleyebilir, sosyal medya hesaplar?n?
(facebook.com/evrenianlayalim

ve twitter.com/evrenianlayalim)

takip edebilirsiniz.
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gökyüzü kitapl???
Semih Çakmak

BE? M?LYAR YI L L I K

MARSL I

YAL NI ZL I K

Yazar: Andy Weir

Yazar: L ee Billings
?thaki Yay?nlar?, 2014, ?stanbul
Alfa Yay?nlar?, 2014, ?stanbul

Ötegezegen ke?fi, günümüz gökbiliminde oldukça önemli bir

K ahretsin?

yere sahip. 1960 y?l?nda SET ? Projesi ile ba?lanan ve 90?l?y?llara

Zafer benim?

kadar radyo teleskoplar?n dünya d??? varl?klar taraf?ndan

Mahvoldum ve ölece?im?

gelebilecek mesajlar için gökyüzünü düzenli olarak tarad?klar?
s?ralarda; y?ld?zlar?na, üzerinde ya?anamayacak derecede yak?n

??e yarad?!

bir yörüngede dönen gaz- devi gezegenler, ?S?cak Jüpiter?ler?,
Bu cümleler Marsl??n?n sert dönü?lere sahip kurgusunu biraz

ke?fedilmeye ba?land?. Teknoloji ve gözlem teknikleri geli?tikçe

olsun anlatabilir. Mark Watney Mars?ta mahsur kalm??t?r.

bulunan gezegen say?s? artarken gözlenebilen gezegenlerin

Okudu?umuz sayfalar?n bir ço?u ise kendisinin her bir Sol(Mars

boyutlar? da küçüldü. 2010 y?l?na gelindi?inde, Dünya?dan çok

günü) için yapt??? günlük giri?leridir. Modern bir Robinson

az daha büyük olan yüzden fazla ötegezegen bulunmu?tu. 2009

Crusoe çe?itlemesi oldu?unu söylemek Marsl? için hiç de yanl??

y?l?nda yörüngeye yerle?tirilen K epler Uzay Arac?, ötegezegen

bir yorum say?lmaz.

ke?iflerini

Andy Weir??n, blo?undaki 3000 takipçisinin okumas?için gün be

do?rulanm??, 3613 aday ötegezegen gözlemlenmi? bulunuyor.

gün yazd??? Marsl?, Amazon?a 1 dolara sat?lan elektronik kitap

Be? Milyar Y?ll?k Yaln?zl?k, ba?ka gezegenlerde ya?am aray???

olarak konduktan sonra h?zla çok satanlar listesine giren bir

serüvenimizin yar?m as?rl?k hikayesini anlat?rken dünya üzerinde

bilim- kurgu kitab?. K itab? okurken astronot, mühendis, bitki

canl?l???n ortaya ç?k??? teorilerine de yer veriyor. Yeni bir alan

bilimci Mark Watney?nin MacGyver gibi basit enstrümanlar?

olan ötegezegen biliminin do?u?una ?ahitlik etmek, ilgili

kullanarak icatlar gerçekle?tirmesi, en önemlisi, bütün bunlar?

projelerin fonlanma ve hayata geçirilme süreçlerini okumak,

bilimi gerçekçi bir ?ekilde kullanarak fantastik kurmacaya

henüz di?er

ba?vurmadan yapmas? sadece bir bilim- kurgu severin de?il,

hat?rlatarak elde etti?imiz ilerlemeyi daha da aç?k görmemizi

bilim ile ilgilenen bir roman okurunun da e?lenerek okuyaca??

sa?l?yor.

doruk

noktas?na ula?t?rd?. An itibariyle 1830

dünyalara dair

bilgimizin

olmad??? günleri

bir kitap ç?kartm?? oluyor kar??m?za. Marsl??y?bu kadar e?lenceli
hale getiren di?er bir özelli?in ise yazar?n kullanmay? tercih
etti?i dil oldu?u söylenebilir. Fazlas?yla akl? ba??nda ve öz
kontrol kabileyeti olan karakter Mark Watney?nin ini? ç?k??lar?,

Gözümüzden K açmayanlar:

verdi?i tepkiler birincil a??zdan okuyucuya etkili bir ?ekilde
K adehteki Gökta??- Florian Freistetter / NT V Yay.

sunuluyor.
Mars yüzeyindeki aktif robotlardan her
haberlerle, Mars?a seyahat

gün gelen yeni

konular?n?n gündemde oldu?u

günümüzde böylesi bir roman? okurken hiç yabanc?l?k çekmiyor
olmak ba?l?ba??na garip bir his yarat?yor.
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Evrenin Ya?am?- L ee Smolin /Alfa Yay.
Büyük Gökbilimciler - Robert Stawell Ball / Alt?n Bilek Yay.
Sonsuz Evren - Paul Steinhardt, Neil T urok / K ?rm?z?K edi Yay.
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gökyüzü foto?raflar?
Onur At?lgan

"Uzay foto?rafç?l???? denildi?inde akla gelen ilk kompozisyon karanl?k bir gece ve
parlayan y?ld?zlard?r. Bu y?ld?zlardan birinin bütün detaylar?n? foto?raflamak
isyorsan?z, yo?un ???k alt?nda terlemek gerekti?i dü?üncesi ilk duyuldu?unda garip
gelebilir. Bize en yak?n y?ld?z olan Güne? foto?rafç?l???nda durum tam olarak
budur.

Astrofoto?rafç?l???n

gecelere

hapsolmas?n?

engelleyen,

24

Çekim detaylar?:
Yer: Bademli / Dikili / ?zmir
T arih ve saat: 9 Eylül 2014 - 14:30

saat

yapabilece?iniz bir me?galeye dönü?mesini sa?layan ?ey Güne? teleskoplar?d?r.

Teleskop: L unt L S60T Ha B1200

Foto?raf?, hergün çekilebilecek bir ba?ka Güne? foto?raf?ndan daha özel k?lan ?ey

K amera: Point Grey - Grasshopper Express

ise teleskobun o gün, bir grup fizik mühendisi aday?n?n hayat?nda ilk kez Güne?'i
bu haliyle görmesi için bir atölye çal??mas?nda kurulmu? olmas?yd?. Foto?raf, bu

Teknik detay:

genç grubun Güne?'i izlemesinden dakikalar sonra çekildi ve böylelikle her saat

http://www.astrobin.com/119714/0/

yüzey detay? ciddi derecede de?i?en Güne? için, bu parlak zihinlerin gördü?ü o
görüntü foto?raflanarak tarihe not dü?ülmü? oldu.
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gökyüzü foto?raflar?
Burak Ye?ilmen

Uydumuz Ay, gökyüzü gözlemcileri için daima en heyecan verici ve gözlenmesi en
kolay hedeflerin ba??nda gelmi?tir. Dünyam?za çok yak?n olmas?, yüzey ?ekilerini en
ince ayr?nt?s?na kadar görebilme f?rsat? verir. Ç?plak gözle bile birçok bölgesini
ay?rt edebilece?imiz uydumuza bir dürbün ya da küçük bir teleskopla bak?ld???nda

Çekim detaylar?:
Yer: K urtköy, Pendik, ?stanbul
Teleskop:10? f4.7 Newtonian Teleskop

ise seyrine doyum olmayan bir manzara ile kar?? kar??ya kal?r?z. ?lgili foto?raf, bir
apartman dairesindeki evimin balkonunda kurulu olan 25 cm aynaya sahip bir

K amera: ZWO ASI 120MM Mono K amera

teleskop ve bir video kamera yard?m? ile elde edilen görüntülerin çe?itli

Filtre: Astrodon (R) K ?rm?z?filtre

keskinle?tirme yaz?l?mlar? ile i?lenmesi sonucu elde edilmi?tir. Daha fazla detay
alabilmek ad?na 5 farkl? bölgenin yak?n plan çekimleri birle?tirilmi? ve bu sonuca

K undak: Orion Atlas K undak EQ- 6

ula??lm??t?r. Bence Ay??n bu kadar etkileyici olmas?n?n esas sebebi yüzeyindeki çe?it

Yaz?l?m: Firecapture, Autostakkert, Registax,

çe?it boyutta ve formdaki kraterlerdir. Bu kraterlerin hepsi birer meteor çarpmas?
sonucu olu?mu? ve uydumuzun atmosferi olmamas? nedeniyle de y?llard?r
bozulmadan kalabilmi?lerdir. K raterler üzerlerine yeni bir meteor çarpana ya da

Photoshop CS6
?nternet: www.balkondanevrene.com

kim bilir yak?n bir gelecekte insanl?k uydumuza yerle?ene kadar da bozulmadan
varl?klar?n? sürdürecek, Ay'?n bizi bu denli etkilemesini sa?lamaya devam
edeceklerdir?
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bu ay gökyüzü
Süleyman Fi?ek

10 Haziran 2015, saat 22:00
20 Haziran 2015, saat 21:00
için gökyüzü

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.

AY T AK V?M?
Gök Olaylar?

T arih

Ay Dünya?ya en yak?n konumda (369.713 km)

10

Jüpiter, Venüs ve Ay bat?da birbirine yak?n görünümde

20

Yaz Gündönümü (en uzun gündüz, en k?sa gece)

21

Ay Dünya?ya en uzak konumda (404.135 km)

23

Merkür ve Aldeberan do?u ufkunda gündo?umunda birbirine çok yak?n

24

Merkür en büyük bat?uzan?m?nda (22 derece)

24

Satürn ve Ay birbirine çok yak?n görünümde

29

K aynak: Stellarium, T übitak Gök Olaylar?Y?ll???2015

Dolunay

Son Dördün

2 Haziran 2015

9 Haziran 2015

Yeniay

?lk Dördün

16 Haziran 2015

24 Haziran 2015

18

Tem m uz'd a

g ökyüzü

Yeni Ufuklar
Plüton'a var ?yor

Cospar 2016
Tür kiye'de

