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2015 y?l?n?n son Gökyüzü Bülteni bu ay iki say? bir  arada, 

Kas?m-Aral?k Genel Görelilik Özel Say?s? ile kar??n?zda! Evreni 

anlay???m?zda en önemli kilometre ta?lar?ndan bir i olan 

Einstein'?n küt leçekimini genelle?t irerek ortaya koydu?u Genel 

Görelilik Kuram? bu ay it ibar iyle tam 100 ya??nda! Bizler de bu 

önemli y?l dönümüne kapsaml? bir  dosya ve zengin bir  bülten 

içer i?iyle katk? koymak istedik.

Genel Görelilik dosyam?zda Einstein'?n kuram?n? ve tar ihsel 

geli?imini oldukça detayl? bir  ?ekilde i?leyen iki güçlü yaz?m?z yer 

al?yor. Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. 

Cemsinan Deliduman Einstein'?n kuram?n?n geli?imindeki 

zihinsel ad?mlar?n izini sürerken, yine ayn? bölümden doktora 

ö?rencisi O?uzhan Ka??kç? süreç boyunca Einstein'?n di?er önde 

gelen fizikçiler le etkile?im üzer inden bizlere kuram?n 

olu?turulma sürecine tan?kl?k etmemizi sa?l?yor lar.  Genel 

Görelilik Kuram?n?n geli?t ir ilmesi ku?kusuz en çok kozmoloji ve 

astrofizi?i etkilemi?ken, kuram?n geçt i?i gözlemsel test ler i de 

Devin Çe?mecio?lu'nun yaz?s?nda bulacaks?n?z.

?ki say? bir  arada yay?nlanan bültenin bu ay makaleler k?sm? da 

epey hacimli. Uluslararas? Uzay ?stasyonu'nun 15. y?l?ndan, 

geçen ay ilan edilen Fizik Nobel Ödülüne lay?k görülen 

nötr inolara, Satürn'ün yüzeyi buzlar la kapl? uydusu 

Enceladus'un jeolojisinden Apollo görevler inden get ir ilen 

örneklerdeki amino asit ler in kaynaklar?na kadar birbir inden 

ilginç ve heyecan ver ici konular iler leyen sayfalarda sizler i 

bekliyor.

Editörya ve yaz? ekibi ile Haziran 2015'de ç?kt???m?z bu 

yolculu?a Ocak 2016 ile tekrar yenilenip, bu süreçte edindi?imiz 

deneyimlerden ç?kard?klar?m?zla Gökyüzü'nü daha iyiye ta??mak 

için bir  tak?m gir i?imler imiz olacak. Bu süreçte okur lar?m?zdan 

bültene dair  görü?/öner i/ele?t ir iler  almak bizler için çok önemli. 

Bizlere gokyuzu@tad.org adresinden ula?arak fikir ler inizi 

payla?abilirsiniz.

Gökyüzü'nüz aç?k olsun!

editörden
Arif Bay?r l?

arif.bayir li@boun.edu.tr

1 gökyüzü kas?m-aral?k 2015
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Karbondan a??r bütün element ler, soludu?umuz havadaki oksijen, 

plajlar?m?zdaki kumlar? olu?turan silikon?  Hepsi y?ld?zlardaki 

nükleer füzyon tepkimeler i ile üret ilip süpernovalar sonucunda 

uzaya saç?l?r lar. Bilim insanlar?, hayat?n evr imini olu?turmak için 

gerekli olan her bir  kimyasal element in ne zaman, nas?l ve nereden 

geldi?inin tar ihini tekrar yazmak ist iyor.

Genel konu?mak gerekirse, süpernova pat lamas? iki ?ekilde 

gerçekle?ebilir  ve kimyasal element ler in oranlar? süpernova 

t ipler ine göre de?i?ir. Oksijen ve magnezyum gibi hafif element ler, 

hayat?n?n sonuna gelmi?, Güne??in on kat? büyüklü?ündeki devasa 

y?ld?zlar?n pat lamas?yla meydana gelir ler. Bunlar ?çekirdek çökü?lü 

süpernova? olarak bilinir. Daha küçük y?ld?zlarsa hayat lar?n?n 

sonlar?nda ?beyaz cüce?dir ler ;  e?lik eden y?ld?z?ndan kendiler ine 

madde aktar?m? yapt?klar?nda beyaz cüceler karars?z olup kendi 

içine çöker ve ?termonükleer? ya da ?T ip Ia? denen süpernova 

olarak pat lar lar.

Demir ve nikel gibi daha a??r atomlar ço?unlukla bu ikinci tür  

süpernovalardan gelir. Güne? Sistemimizin kimyasal bile?imini 

olu?turmak için, örnek vermek gerekirse, yakla??k olarak bir  

termonükleer süpernova ba??na be? adet çekirdek çökü?lü 

süpernovaya iht iyac?m?z vard?r. JAXA ara?t?rma görevlisi Aurora 

Simionescu da buradan yola ç?karak evrenin ortalama kimyasal 

bile?eninin Güne? Sistemimiz ve yerel grubumuzunkiyle 

kar??la?t?r?p hangisine daha yak?n oldu?unu bulmak ist iyor.

Asl?nda, sezgilere ayk?r? bir  ?ekilde, bu sorunun cevab? y?ld?zlar?n 

kendisine de?il, bilakis galaksiler  aras? uzaya bakarak en iyi ?ekilde 

bulunabilir. Bunun sebebi, evrendeki her maddenin ve tabii 

metaller in ço?unun y?ld?zlarda de?il galaksiler in aras?n? dolduran 

ve X-???n? yayacak kadar s?cak olan gazda mevcut olmas?d?r. 

Dolay?s?yla en par lak X-???nlar? da galaksi kümeler inden 

gelmektedir.

Yakla??k on y?l önce, X-???n? fotonlar?n?n azl??? ve yüksek arkaplan 

gürültüsünden dolay? y?ld?zlar aras? ortam?n en yo?un, en par lak 

k?s?mlar?n?n metal bollu?una dair  güvenilir  ölçümler i elde etmenin 

çok zor oldu?unu söyleyen Simionescu, önceden, sadece herhangi 

bir  galaksi kümesinin kabaca seçilmi? merkezinin t ipik hacminin 

binde bir inin kimyasal bile?imini inceleyebildikler ini söyledi.

JAXA?n?n Suzaku isimli X-???n? uydusu, bu problemi te?his etmek 

için haftalarca ver i bir ikt irdi. Bunun gibi yo?un gözlemlerde ilk 

olarak, Perseus Kümesi (Abell 426) gibi par lak sistemler hedef 

al?n?p büyük skalalarda en detayl? demir bollu?u ölçümünün 

y?ld?zlar aras? ortamda yap?lmas? sa?lan?r. Ancak, genel olarak 

çekirdek çökü?lü süpernovalarda üret ilen kimyasal element ler 

hakk?ndaki bilgi hâlen eksikt i.

Bu tarz ölçümler için, Perseus Kümesi?ndekine göre daha kuvvet li 

yay?l?m göstermeler i aç?s?ndan ortalama dü?ük s?cakl?kl? galaksi 

kümeler i gözlemler ine iht iyaç vard?r. Bu nedenle Suzaku, en yak?n 

ve X-???nlar? aç?s?ndan ikinci par lak küme olan, ayn? zamanda 

uygun dü?ük s?cakl?kl? Virgo Kümesi?ni iki hafta boyunca gözledi. 

Bu yeni ver i set iyle, JAXA ve Stanford Üniversitesi?ndeki 

Simionescu ve çal??ma arkada?lar? sadece demir de?il ayn? zamanda 

ilk defa magnezyum, silikon ve sülfürün tamam?n? bu galaksi 

kümesinin en uç noktalar?na kadar tespit  etmeyi ba?ard?lar. 

Makalenin yazar lar?ndan Stanford Üniversitesi?nden Dr. Norbert  

Werner??n aç?klamas?na göre demir, silikon, sülfür ve magnezyum 

bolluklar? aras?ndaki oranlar?n, Virgo Kümesi?nin tüm hacmi 

boyunca sabit  oldu?unu ve Güne?imizin ve galaksimizdeki pek çok 

y?ld?z?n bile?imiyle asl?nda yakla??k olarak da tutar l? oldu?unu 

farketmi? bulunmaktalar. Galaksi kümeler i, her bir  nesnesinin 

içer i?i ile evrenin ger i kalan?n? temsil edebilecek böylesine büyük 

bir  hacmi kapsar. Suzaku?nun elde ett i?i yeni ver iler, Güne? 

yar?çap?ndan (yüzbinlerce kilometreden) bir  galaksi kümesinin 

boyutuna (birkaç milyon ???k y?l?na) ula?an ölçeklerde ayn? kalan bir  

kimyasal bile?imle kozmostaki element ler in tutar l? bir  ?ekilde 

kar??m?? oldu?unu göster iyor. Evrende halen farkl? kimyasal 

yap?s?n? muhafaza eden birkaç özel yer olmas?na ra?men, ortalama 

olarak, evrenin önemli k?sm? gökadam?z?n da içinde bulundu?u 

yerel grubunkine çok benzer bir  bile?ime sahipt ir  -  nereye bak?l?rsa 

bak?ls?n bizimki gibi bir  ya?am için gerekli olan element ler in saf 

kar???m? bulunabilir.

?Suzaku uydusu evrene yeni bir  pencere açt? ve uçsuz bucaks?z 

ölçeklerde nereye bakarsak bakal?m, kimyasal element ler in 

kar???m?n?n temelde ayn? oldu?unu bize gösterdi.? diyor Stanford 

Üniversitesi?nde profesör ve çal??man?n yazar lar?ndan Steven Allen. 

?Bu sade, basit  bir  sonuçtur ve etraf?m?zdaki evrenin nas?l 

olu?tu?unu anlamada önemli bir  ad?md?r.?

Kaynak: JAXA

* Y?ld?z Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Y. L isans Ö?rencisi

SUZAKU EVREN?M?Z?N 

K?MYASAL ?ÇER?? ?N? AÇI? A 

ÇIKARIYOR
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gökyüzü haberler i

Nergis Cesur* Üstte:  Ba?ak galaksi kümesinin  merkezinde yer alan galaksiler  

(©NASA/ESA/ESO/NAOJ/G. Paglioli)

gökyüzü kas?m-aral?k 2015

http://global.jaxa.jp/press/2015/10/20151020_suzaku.html


Kütleçekimsel merceklenmeden faydalan?lan NASA/ESA Hubble 
Uzay Teleskobu gözlemler inde, bilinen galaksiler  aras?nda en sönük 
???k veren ve en eski olan, en büyük grup bulundu. Bunlardan baz?lar? 
Büyük Pat lama?dan yaln?zca 600 milyon y?l sonra olu?tu?u ve 
Hubble??n buldu?u her galaksiden daha sönük oldu?u anla??ld?. 
Gözlemler üzer ine çal??an ekip, bu küçük galaksiler in bugün 
gördü?ümüz Evren?in olu?umunda hayat i bir  öneme sahip 
olabilece?ini belir lemi? durumda. 

?sviçre?deki Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne?dan, Hakim 
Atek?in lider li?ini yapt??? astronomlardan olu?an çokuluslu bir  ekip, 
Büyük Pat lama?dan 600-900 milyon y?l sonra olu?an, 250?den fazla 
cüce galaksi ke?fett i-  bu, henüz o devir  için ke?fedilmi? en büyük 
cüce galaksi gruplar?ndan. Bu galaksilerden gelen ?????n teleskoba 
ula?mas?n?n 12 milyar y?l sürmesi, astronomlar?n zamanda ger iye, 
Evren?in daha oldukça genç oldu?u zamanlara bakmas?na olanak 
sa?l?yor. 

Fransa?daki Observatoire de Lyon?dan Johan Richard??n, ?Bu Hubble 
gözlemler inde bulunan sönük galaksiler, ?u ana kadar yap?lm?? en 
der in Hubble gözlemler inde ke?fedilen galaksilerden bile daha 
sönük.? ?eklinde ifade ett i?i üzere, oldukça etkileyici olsa da, ekibin 
tek dikkate de?er ke?fi, erken devirde bulunmu? galaksiler in say?s? 
de?il.

Ekip, galaksilerden gelen ????? inceleyerek, bu galaksilerden yay?lan 
ve bir  araya toplanan ?????n, Evren?in erken tar ihindeki en gizemli 
dönemlerden bir inde, ?iyonize olma?(reionizat ion) devr inde, önemli 
bir  rol oynayabilece?ini ke?fett i. Tekrar iyonize olma olay?, erken 
dönem evrenini kaplayan yo?un hidrojen gaz? sisinin da??lmaya 
ba?lamas?yla ba?lad?. Morötesi ???k art?k engellenmeden daha uzun 
mesafeler katedebiliyordu ve böylece evren morötesi ???k için 
geçirgen hale geldi.

Astronomlar, bu çal??mada ke?fedilen galaksilerden gelen morötesi 
?????n incelenmesi sayesinde, bahsedilen sürece bu galaksilerden 
baz?lar?n?n gerçekten katk?s? olup olmad???n? hesaplayabildi. Çal??an 
ekip, ilk defa bu kadar kesin bir  biçimde, evreni saydam k?lmakta en 
önemli rollerden bir inin en cüce ve s?k bulunan galaksilere ait  

olabilece?ini belir ledi. Bu sayede, evren tamamen saydam hale 
geldi?inde sona ermi? olan iyonize olma devr inin, Büyük Pat lama?dan 
yakla??k 700 milyon y?l sonra bit t i?ini saptad?lar.

Ba?yazar Atek, ?Yaln?zca par lak ve büyük küt leli galaksiler i göz 
önüne ald???m?zda, bunlar?n evreni iyonize etmek için yetersiz 
kald???n? bulduk. Daha çok bulunan, sönük cüce galaksiler in 
katk?s?n?n da eklenmesi gerekiyordu.? ?eklinde aç?klamada bulundu. 

Bu ke?ifler in yap?lmas?nda, Hubble Front ier Fields (Hubble S?n?r 
Alanlar) program?n?n bir  parças? olarak çekilmi?, üç galaksi 
kümesinde yap?lan en der in küt leçekimsel merceklenme 
görseller inden faydalan?ld?. Bu kümeler, arkalar?nda kalan 
kümelerdeki sönük galaksiler in ?????n? mercekleyebilen muazzam 
küt leçekimsel alanlar meydana get ir iyor. Bu da evrendeki ilk galaksi 
neslinin aranmas? ve üzer ine çal???lmas?n? mümkün k?l?yor. 

?sviçre?deki Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne?dan, 
çal??man?n e? yazar lar?ndan olan Jean-Paul Kneib, bu konuda 
?Front ier Fields?daki kümeler, güçlü do?al teleskoplar gibi 
davranarak, ba?ka bir  biçimde gözlemlenmeler i mümkün olmayan bu 
sönük cüce galaksiler i aç??a ç?kar?yor lar.? yorumunda bulundu. 

Bir le?ik Krall?k?taki Durham Üniversitesi ve Güney Afr ika?daki 
KwaZulu-Natal Üniversitesi?nden, çal??man?n e? yazar lar?ndan, 
Mathilde Jauzac, ?Hubble, en uzaktaki galaksiler i bile 
gözlemlemedeki kabiliyet iyle, rakipsiz kal?yor. Hubble Front ier Field 
ver iler inin olabildi?ine der inli?i, kümesel büyütme etkisine dair  
oldukça hassas bir  kavray??? garant ileyerek, benzer ke?ifler  
yapmam?za olanak sa?l?yor.? diyerek, ke?fin önemi ve Hubble??n 
bundaki rolü üzer inde durdu.Bu sonuçlar, Hubble??n bu galaksi 
kümeler inden üçünü daha yak?n gelecekte inceledi?inde 
gözlemlenebilecek, daha erken devre ait  galaksiler  dü?ünüldü?ünde, 
Front ier Fields program?n?n vaat et t i?i çarp?c? olas?l?klar?n alt?n? 
çiziyor.

Kaynak: Hubble Space Telescope

* Orta Do?u Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü L isans Ö?rencisi

HUBBLE BÜYÜK PAT LAMANIN SIRLARINI GÖZET L?YOR

gökyüzü haberler i

Üstte:  Hubble'?n elde ett i?i en der in küt leçekimsel mercekleme görüntüler inden bir i (©NASA, ESA and the HST  Front ier Fields team (ST ScI))
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Zeynep K?l?ç*

http://www.spacetelescope.org/news/heic1523/
http://www.spacetelescope.org/news/heic1523/
http://www.spacetelescope.org/news/heic1523/


PLÜTON

Yeni Ufuklar sondas?, Plüton?un 

atmosfer bile?enler ine dair  önemli 

ver iler i Dünya?ya gönderdi. Uzay 

arac?n?n uçu? yolu, yapay bir  Güne? 

tutulmas? sa?lay?p, Güne?'ten gelip 

Plüton'un atmosfer inden geçen ???nlar? 

yakalayacak biçimde ayar lanm??t?. Bu 

sayede atmosfer bile?enler i 

incelenebildi. Art?k cüce gezegen 

Plüton?da buz halde su bulundu?undan 

eminiz.

KUY RUKLUY IL DIZL ARIN 

K?MYASI

Bilim insanlar? Rosetta uzay arac?n?n 

izledi?i ve kocaman bir  yer f?st???na 

benzeyen 67P kuyruklu y?ld?z?n?n 

atmosfer inde oksijen tespit  et t i. Di?er 

bir  kuyruklu y?ld?z olan C/2014 Q2 

(Lovejoy) kuyruklu y?ld?z?nda ise alkol 

ve ?ekere rast land?. Lovejoy yap?lan 

hesaplamalara göre saniyede 50 ?i?e 

?araba e?de?er alkol d??ar?ya sal?yor.

Her ?ey Kepler Teleskobu'nun ayn? anda 

izledi?i 150 000'den fazla y?ld?z 

içersinden bir  tanesinin (KIC 8462852) 

gar ip ???k e?r isinin ke?fedilemsiyle 

ba?lad?. Y?ld?z?n yörüngesindeki bir  ?eyler 

?????n? %20 oran?na kadar kesiyordu. 

Yap?lan ara?t?rma sonunda bu kadar çok 

????? kesebilecek ba? ?üpheli olan gezegen 

olu?um diskine dair  bir   ?eyler, daha 

do?rusu ald??? ?s?yla diskin yaymas? 

beklenen k?z?l ötesi ???n?m görülemedi.

Bulu?a imza atan gönüllü vatanda? 

bilimciler in dahil oldu?u "Gezegen 

Avc?lar?" grubunun sorumlusu olan 

Boyac?yan di?er olas? do?al sebepler i 

inceleyen bir  makale yay?mlad?. Bunun 

ard?ndan yay?nlanan ve yapay bir  iht imali 

dile get iren di?er bir  makale oldukça ses 

get irdi. Buna göre ener jiye aç geli?mi? bir  

uzayl? medeniyet y?ld?z?n tüm enerjisini 

emmek için çevresinde Dyson küresi ad? 

ver ilen devasa bir  yap? toplulu?u in?aa 

etmek için faaliyete geçmi?t i. Olaya dahil 

olan SET I Enst itüsü'nün yapt??? 

dinlemeler ise dünya d??? ak?ll? bir  

uygar l?ktan gelebilecek sinyaller in 

gelmedi?ini gösterdi. Y?ld?zdaki 

anormalli?in kayna?? muhtemelen kozmik 

bir  çarp??madan ibaret oldu?u 

dü?ünülüyor.

KEPL ER TEL ESKOBU 

HEY ECANL ANDIRDI

Yap?lan yeni bir  çal??maya göre 

yerkürenin der inlikler inde bütün 

okyanuslar?n sahip oldu?unden 

neredeyse 3 kat fazla su bulunuyor. 

Geçerli teor iye göre dünyan?n sahip 

oldu?u su rezervi, gezegenimize çarpan 

kuyruklu y?ld?zlar la beraber geldi. Yeni 

iddia ise, sulak gezegenimizin sahip 

oldu?u suyun kayna??yla ilgili görü?ler i 

de?i?t irebilir. Varoldu?u dü?ünülen su 

yer in 700 km alt?ndaki "r ingwood" ad? 

ver ilen ve çekirdek kabu?unda bulunan 

kayalar?n içersinde sakl?.

SUL AK GEZEGEN?N 

SUY U NEREDEN 

GEL ?YOR

gökyüzü kas?m-aral?k 2015
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H?ND?STAN'IN HUBBL E'I  

YÖRÜNGEDE
Geçt i?imiz y?l Mars yörüngesine Mars 

Orbiter Mission (MOM) uydusunu 

göndermeyi ba?aran Hindistan Uzay 

Ara?t?rma Kurumu (ISRO) geçt i?imiz 

ay, yerden 650 km yükseklikteki bir  

yörüngeye Astrosat ad?nda bir  gökbilim 

uydusu oturtmay? ba?ard?. Yine ISRO 

taraf?ndan geli?t ir ilen PSLV-XL roket i 

arac?l???yla yörüngesine ula?an 

Astrosat??n 5 y?l boyunca uzay 

ara?t?rmalar?nda kullan?lmas? 

planlan?yor. Uzay arac? morötesi dahil 

olmak üzere birçok dalgaboyunda 

gökyüzünü tarayacak.

haber turu
Cemal ?en*



Çin Yuanmeng adl? yeni hava gemisini 

test  et t i. 100 km ir t ifaya kadar 

ç?kabilme kapasitesi oldu?u söylenen 

hava gemisi, ço?u yerden havaya füze 

sisteminin menzilinin d???nda kal?rken, 

sahip oldu?u gözet leme ve takip 

ekipmanlar? sayesinde Çin?e önemli bir  

avantaj sa?l?yor. Bu, ABD?nin Orta 

Do?u?daki güç yo?unlu?unu yava? yava? 

Çin sahiller ine kayd?rd??? ?u günlerde 

polit ik aç?dan da önemli bir  geli?me. 

Çin bir  taraftan dünyan?n en büyük 

radyo teleskobunu in?aa ederken, di?er 

taraftan dünyan?n en büyük parçac?k 

h?zland?r?c?s?n? yapmay? planl?yor.

Rus kozmonot Mikhail Kornienko ile 

beraber Bir  Y?l Görevi'ni sürdüren 

Scott  Kelly, ilk önce 383 gün ile uzayda 

toplamda en çok süre ya?ayan 

Amerikal?, ay?n sonunda ise 216 gün ile 

en uzun uzay uçu?unu gerçekle?t iren 

Amerikal? ünvanlar?n? kazand?. Daha 

aylarca uzayda kalacak olan Kelly 

Uluslararas? Uzay ?stasyonu'ndan güzel 

pozlar yollamay? da ihmal etmiyor.

UU?'de 4K format?nda çekim yapabilen 

bir  kamera blunuyordu. Ekim'de 

istasyona bir  de 360 derece çekim 

yapabilen bir  kamera eklendi. ?öyle 

dü?ünün: bir  uzay istasyonu videosunda 

kameray? sanal olarak istedi?iniz yöne 

çevirebiliyorsunuz! Bir  de bunu 

bilgisayar ekran?nda de?il bir  sanal 

gerçeklik gözlü?üyle sadece kafan?z? 

çevirerek yapt???n?z? dü?ünün. T ?pk? 

istasyondaym?? gibi (yer çekimi har iç). 

Kameray? istasyona ç?karmak isteyen 

SpaceVR adl? ?irket in hedefi bu ve 

do?al olarak K ickstarter?da kit le 

fonlamas?yla iht iyac? olan 100 bin dolar? 

toplad?.

Ç?N
UZAY  ?STASYONUNDA 

REKOR

Avrupa?n?n ilk Mars gezgin robotu 

ExoMars??n inece?i bölge duyuruldu. 

Avrupa Uzay Ajans? ESA ile Rusya?n?n 

uzay ajans?  Roscosmos?un ortakl???nda 

iler leyen proje olan ExoMars, 2019 

y?l?nda Mars??n kil zengini Oksia 

Planum ovas?na ini? yapacak. Rusya ve 

Avrupa, insanl??? yeniden Ay?a 

ta??yabilmek için de ortakl?k 

gir i?iminde bulunuyor. Karar?n? 2016 

y?l?nda verecek olan ESA e?er kabul 

ederse, Rusya?n?n Ay ke?if arac? Luna 

27 projesi de ortak yürütülecek

ROSCOSMOS VE ESA 

ORTAKL I? I

GÜNLÜK DÜNYA 

FOTO? RAFI

NASA?dan bir  güzellik daha: NASA 

geçt i?imiz hafta ba??ndan it ibaren 

günlük olarak gezegenimizin 1.6 milyon 

km öteden çekilen foto?raflar?n? 

yay?nlamaya ba?lad?. Foto?raflar 

epic.gsfc.nasa.gov adresinde 

görülebiliyor.
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Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

ö?ret im üyeler inden Yrd. Doç. Dr. 

Yusuf Arslan, 450 ö?renci üzer inde 

yapt??? ankette üniversite 

ö?renciler inin astronomi ve uzay 

ke?ifler ine ilgisiz oldu?u sonucuna 

ula?t?. Üniversite ö?renciler inin 

sadece yüzde 9.6?s? astronomi ve uzay 

bilimler i ile ilgileniyormu?.

GÖKB?L ?ME ?L G?

* Amatör Astronom, www.astroturk.net

http://epic.gsfc.nasa.gov/


16 milyon ???k y?l? uzakl?ktaki M94 gökadas?n?n bu görüntüsünde 

gökadan?n et raf?nda yer alan ve oldukça yüksek y?ld?z olu?um oran?na sahip 

par lak halka ?eklinde bölge aç?k ?ekilde görülüyor.©ESA/Hubble & NASA

göze çarpan kareler



Uluslararas? Uzay ?stasyonu'nda görev yapan ast ronot  Scot t  Kelly taraf?dan elde edilen bu 

görüntüde üst te Dünyam?z ve alt?nda galaksimiz Samanyolu manzaras? bir  arada görülüyor. 

©NASA, Scot t  Kelly



Ba?lang?ç olarak ilk yap?lmas? gereken eylemsiz gözlem çerçevesi kavram?n? tan?mlamakt?r. Bu 

tan?m Newton'?n hareket in ilk kural? dedi?i ?eydir : Üzer ine "net bir  kuvvet" etki etmeyen bir  

cisim e?er duruyorsa durmaya devam eder, e?er "sabit  h?zla" hareket halindeyse hareket ine 

ayn? h?zla devam eder, cismin sürat i ve yönü de?i?mez. Eylemsiz gözlem çerçeveler i de üzer ine 

net bir  kuvvet etki etmeyen sabit  h?zl? gözlemciler in gözlem çerçeveler idir. Bu tan?m 

yap?ld?ktan sonrad?r ki ancak fiziksel denklemler in eylemsiz gözlem çerçeveler inde 

e?dönü?lülü?ünden bahsedilebilir. Bu apaç?k gibi duran kural?n üzer inde biraz dü?ününce 

sadece düz uzayda geçer li olabilece?i hemen anla??l?r. E?r ili?i olan bir  uzayda, örne?in bir  

kürenin yüzeyinde, bir  parçac?k ba?lang?çta sabit  h?za sahip olsa dahi e?r i bir  yol üzer inde 

iler lerken üzer inde sözde-kuvvet ler (bir  viraj? dönerken hissett i?imiz merkezkaç sözde-kuvvet i 

gibi) hissedecekt ir  ve bu sözde-kuvvet ler dolay?s?yla ivmelenecekt ir, yani üzer inde net bir  

kuvvet olmasa dahi h?z? de?i?ecekt ir. Bu tür kuvvet lere sözde dememizin sebebi bu kuvvet ler in 

Newton'?n ikinci kural?na, yani dinami?in temel yasas?na, uymamalar? nedeniyledir. Bu nedenle 

Newton'?n eylemsiz gözlem çerçevesi tan?m? oldu?u ?ekliyle e?r i uzaya ta??namaz. 

Einstein ünlü dü?ünce deneyler inden bir isinde ?u olgunun gerçekli?ini farkeder: Dünyada 

penceresi olmayan, içinden d?? dünyan?n görülemedi?i bir  odadaki gözlemci ile dünyadan ötede 

bo? uzayda dünya yüzeyindeki çekim ivmesine e?de?er bir  ivme ile hareket eden benzer i bir  oda 

kapak konusu

Prof. Dr. Cemsinan Deliduman*

son haline var?ncaya kadar Einstein'?n 

ya?ad??? zor luklar? ve kuram konusundaki 

yanl?? öngörüler ini nas?l yendi?ini anlamak 

için Kas?m 1915'in di?er makaleler ine 

bakmam?z ve hatta çok daha öncesinde neler 

oldu?unu ara?t?rmam?z gerekir. Einstein, 

alan denklemler ini, e?r i uzay-zamanda, çok 

daha önce özel görelilik kuram?n? 

geli?t ir irken ortaya att??? görelilik ilkesine 

uygun bir  ?ekilde ve ayr?ca ener ji ve 

momentumun korunumu ilkesini çi?nemeden 

tan?mlamak amac?ndayd?. Ancak kulland??? 

matematiksel dilin karma??kl??? ve genel 

görelilik kuram?n?n özel görelilikten farkl? 

olarak kendine özgü ayar seçimler i içermesi 

bu amac?na ula?mas?nda ona büyük kavramsal 

ve i?lemsel zor luklar ç?kard?. Genel görelilik 

kuram?yla özel görelilik kuram?n?n ortak 

ilkesi, "e?dönü?lülük" (covar iance) olarak 

adland?rd???m?z, k?saca bütün "eylemsiz 

gözlem çerçeveler inde" fizik yasalar?n?n ayn? 

denklemsel formlara sahip olma ilkesidir. 

Burada t?rnak içine ald???m ifadeler in düz 

uzayda tan?m? özel görelilik kuram?nda 

yap?lm??t?r, ancak genel görelilik 

denklemler inin in?aas? için bu kavramlar?n 

e?r i uzayda yeniden tan?mlanmas? 

gerekmektedir. ?imdi Einstein'?n bu 

kavramlar? zaman içinde nas?l tan?mlad???n? 

inceleyelim.

u dört  makaleden sonuncusu, 

25 Kas?m 1915 makalesi, genel 

görelilik denklemler ine  son 

halini verdi?i makaledir. 

Ancak bu alan denklemler ininB

Bundan tam 100 y?l önce 1915 y?l?n?n Kas?m ay?n?n her  
Per ?embe günü Einstein Ber lin Akademisi'ne bir  makale 
gönder ip bugün kendi ismiyle and???m?z genel gör elilik 
kur am?n?n denklemler ini tür etmi?ti.
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içindeki gözlemci, hareket ler ini birbir ler inden ay?rt  edemezler. 

Benzer i ?ekilde, bo? uzayda bütün çekim alanlar?ndan uzakta, duran 

bir  uzay gemisindeki gözlemci ile dünyada serbest dü?en bir  asansör 

içindeki gözlemci ayn? harekete sahipt ir ler. Bu durumda çekim 

alan?nda serbest dü?en bir  cismin hareket çerçevesi çekim 

alanlar?ndan uzakta sabit  duran bir  uzay gemisinin hareket 

çerçevesine e?de?erdir. Bu nedenle, genel görelilik kuram?nda, 

çekim alan?nda serbest dü?en bir  gözlem çerçevesi -paradoksal bir  

?ekilde-  eylemsiz gözlem çerçevesi olarak tan?mlan?r. Küresel 

simetr ik bir  geometr i dü?ündü?ümüzde merkezcil bir  alan alt?nda 

merkeze do?ru serbest dü?me hareket i yapan bütün cisimler in 

yama üzer indeki fizi?in yama üzer ine koordinat lar?n nas?l 

çizildi?inden ba??ms?z olmas? demekt ir. Bu özel görelili?in 

e?dönü?lülük ilkesinin yama üzer ine ta??nmas?d?r. Ancak 

uzay-zaman birçok yamadan olu?ur. Geometr iyi olu?turmak için 

yamalar birbir ler ine dikilmelidir. Bu dikme i?lemi yamalar üzer inde 

tan?mlanan fonksiyonlar?n türevlenebilmesine engel olmayacak 

?ekilde yap?l?r ve bu türevlenebilme özelli?ini garant i eden 

fonksiyonlara "ba?lant? (connect ion)" fonksiyonlar? denir. Ba?lant? 

fonksiyonlar?n?n nas?l seçilece?iyle ilgili matematiksel veya fiziksel 

bir  k?stas yoktur. Çok de?i?ik özelliklere sahip, ama her defas?nda 

kullan?ld?klar? amaca uygun hareket eden ba?lant? fonksiyonlar? 

yaz?labilir. Einstein 1912-1913 y?llar? aras?nda matematikçi Marcel 

Grossmann'?n yard?mlar?yla e?r i uzay-zaman geometr isi ve ba?lant? 

fonksiyonlar? üzer ine, sonradan Zür ih defter ler i denen, bol miktarda 

hesap yapt?. Bu hesaplar? s?ras?nda farkett i?i bir  olgu, Newton'?n 

küt leçekim kuram?n?n genel görelilik kuram?ndan elde edilebilmesi 

için, e?r i geometr iyi tan?mlayan metr ik fonksiyonun koordinat lara 

göre türevinin s?f?r olmas? gerekt i?idir. Bu ?art  seçilebilecek bütün 

ba?lant? fonksiyonlar? aras?nda sadece özel bir inin kullan?m?na yol 

açar. Bu özel ba?lant? fonksiyonlar?na Cristoffel semboller i denir. 

Cr istoffel semboller i metr ik fonksiyonu ve onun türevler i cinsinden 

ifade edilebilir ler. Bu nedenle genel görelilik kuram?nda hem 

eylemsiz gözlem çerçeveler inin tan?m?nda hem de e?dönü?lülük 

ilkesinin geçer li olmas? için ba?lant? fonksiyonu tan?mlamada sadece 

metr ik fonksiyonunun var l??? yeter lidir. Bu kurala, Einstein 

"e?de?erlik'' i lkesi ad?n? vermi?t ir. 

Einstein genel görelili?i geli?t irmek için Zür ih defter ler inde yapt??? 

çal??malar? Marcel Grossmann'?n yard?mlar?yla 1913 y?l?n?n Haziran 

"...bo? uzayda bütün çekim 
alanlar ?ndan uzakta, dur an bir  
uzay gemisindeki gözlemci ile 
dünyada ser best dü?en bir  asansör  
içindeki gözlemci ayn? har ekete 
sahiptir ler ."
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Üstte: Einstein'?n Zür ich Defter ler i olarak geçen not lar?ndan örnek iki sayfa (©Joshua Rex)

eylemsiz hareket çerçeveler i farkl? farkl?d?r ve her bir  çerçeve 

uzay-zaman?n sadece belli bir  noktas?n?n (belir li bir  anda cismin 

bulundu?u nokta) kom?ulu?unu olu?turur. Bu durumda küresel 

geometr iyi (bu ba?lamda herhangi bir  geometr iyi) her bir  

noktas?n?n etraf?ndaki küçük kom?uluklar?n (yamalar) bir  bir le?imi 

olarak görebilir iz. Her bir  yamada düz uzay koordinat lar? çizilebilir  

ve bu nedenle her bir  yamada özel görelilik kuram? geçer li 

say?labilir. Yamalar üzer inde özel görelilik yapabiliyor olmak demek 



ay?nda yay?nlar. Bu ilk kuram henüz emekleme 

evresindedir  ve kuram?n formülasyonunda 

e?dönü?lülük ilkesine ancak k?s?t l? bir  miktarda 

uyulabilmi?t ir. Bunun nedeni Einstein'in genel 

görelilik kuram?nda koordinat seçimler i s?ras?nda 

yap?labilen bir  tür  ayar seçimini nas?l yapaca??n? 

henüz anlayamam?? olmas?d?r. Einstein metr ik 

fonksiyonunun türevini s?f?ra e?it leyip (Hertz 

?art?) koordinat seçimini öyle yap?yordu. Ancak 

bu ayar seçimini yapt?ktan sonra koordinat 

sistemini de?i?t irdi?inde e?dönü?lülü?ü 

sa?layamad???n? gördü. Ancak bunun sebebinin 

ayar seçiminin bozulmas?ndan iler i geldi?ini bu 

süreç içinde yay?nlad??? ne Marcel Grossmann ile 

olan 1914 tar ihli ikinci makalesinde, ne Kas?m 

1914'de kuram?n? özet ledi?i makalede, ne de 

Kas?m 1915'in ilk Per?embesi Ber lin 

Akademisi'ne gönderdi?i makalede anlayamad?. 

Einstein 1915 y?l?n?n Haziran ay?n?n sonunda 

Gött ingen Üniversitesi'nin davet iyle bu 

üniversitede bir  hafta süreyle ders ver ir. Bu dersi 

dinleyenler aras?nda 20. yüzy?l?n büyük 

matematikçiler inden David Hilbert , Einstein'?n o 

ana kadar yapt?klar?yla çok yak?ndan ilgilendi. 

Hilbert , e?dönü?lülük ilkesinin kuramda tam 

olarak sa?lanamamas? problemi üzer inde hemen 

çal??maya koyuldu ve Einstein, Hilbert  gibi güçlü 

bir  rakipten daha önce tam olarak e?dönü?lü alan 

denklemler ini bulabilmek için yo?un bir  

çal??maya ba?lad?. 

Einstein ve Hilbert 'in kar??lar?ndaki bir  problem 

e?dönü?lülük ilkesinin sa?lanmas?ysa, di?er i 

çekim etkisini olu?turan maddesel parçac?klar?n 

ener ji ve momentumlar?n?n korunumuydu. Düz 

uzayda ener ji ve momentumun korunmas? 

enerji-momentum fonksiyonun (T im i le göster ilen 

16 elemanl? bir  matr is olarak dü?ünülebilir ) 

türevinin s?f?r olmas? anlam?na gelir. Einstein 

Kas?m 1915'in ba??na kadar çok uzun bir  süre bu 

kural? ayn? formda e?r i uzaya ta??maya u?ra?t?. 

Ancak Hilbert 'in solu?unu ensesinde hissetmenin 

verdi?i panikten olsa gerek 4 Kas?m 1915 

makalesinde ener ji-momentum fonksiyonun 

türevine Christoffel ba?lant? semboller ini 

eklemesi gerekt i?ini ke?fett i. Bunun anlam? 

enerji-momentum fonksiyonunun e?r i uzayda 

e?dönü?lü olarak korundu?udur. Ancak Einstein 

denklemler inde e?dönü?lü olarak korudu?u 

enerji-momentum fonksiyonunu kulland??? halde 

yine de denklemler i önemli bir  sorun içer iyordu: 

Einstein metr ik için bir imcil ayar (metr ik 

fonksiyonunun izini (t race) bire e?it lemek) seçimi 

yaparsa ener ji-momentum fonksiyonun izi s?f?r olmak zorundayd? (matematik dilinde 

T =0). Einstein bu problemi hemen çözemedi. 11 Kas?m 1915 makalesinde madde 

zorunlu olarak izi s?f?r olan ener ji-momentum fonksiyonuna sahipt ir  tezi i?lemi?t ir  ama 

bu durumda denklemler i hala tam olarak e?dönü?lü de?ildir. Buna ra?men Einstein 18 

Kas?m 1915 makalesinde denklemler ini kullanarak Merkür gezegeninin yörünge 

günötesinin yüzy?lda 43 yay saniyesi kadar kayd???n? gözlemle tam uyumlu bir  ?ekilde 

hesaplad?. K?saca 18 Kas?m 1915 tar ihindeki durum ilkesel olarak eksik (e?dönü?lülük 

ve T =0 problemler inden ötürü), ancak fiziksel olarak kullan??l? (do?ru Merkür hesab?) 

bir  denklemin var oldu?udur.

Bu tar ihten 2 gün sonra Hilbert , 20 Kas?m 1915'de kendi denklemler inin oldu?u bir  

makaleyi Gött ingen Bilimler Akademisi'ne gönderir. Einstein yar??? kaybetmi? gibi 

görünmektedir. Hilbert  genel görelilik kuram?n?n kalbi olan eylem fonksiyonunu do?ru 

tahmin etmi?t ir. Ancak denklemler i incelendi?inde görülür ki Hilbert 'in kuram?n?n 

geometr i k?sm? mükemmel olsa da fizik k?sm? sorunludur. Hilbert  ener ji-momentum 

fonksiyonunun e?r i uzayda e?dönü?lü olarak korumas? gerekt i?ini anlayamam?? ve bu 

nedenle Einstein gibi T =0 ?art?na ba?l? kalm??t?r. Sonuç olarak ula?t??? denklemler 

do?ru denklemler de?ildir. Bu s?rada mucizevi olarak Einstein yapt??? hatay? farkeder: 

11 Kas?m denklemler inden ener ji-momentum fonksiyonun izini (T ) uygun bir  ?ekilde 

ç?kard???nda bütün sorun hallolur. Denklemler i art?k tam olarak e?dönü?lüdür ve T =0 

?art?na teslim olmadan metr ik üzer ine bir imcil ayar ?art? koyabilmektedir. 25 Kas?m 

1915 makalesi bu nedenle tar ihi bir  makaledir. Üstte Einstein alan denklemler inin bu 

makalede yaz?lm?? halini görmektesiniz. Burada  "Gim" Ricci (tensör) fonksiyonudur ve 

"T im" ise ener ji-momentum (tensör) fonksiyonudur. Bu makale ile Einstein genel 

görelilik kuram?n? tan?mlam?? ve Hilbert 'i aralar?ndaki büyük yar??ta ger ide b?rakm??t?r. 

Sonraki aylarda art?k kuram? kavramsal olarak daha iyi anlad??? için bir imcil ayar seçme 

?art?ndan da kurtulmu? ve Kas?m 1916'da kurama son halini vermi?t ir. Fizik bilimi o 

tar ihten ber idir  hala bu kadar büyük bir  ba?ar?y? tekrar edemedi. Belki de günümüz 

kozmolojisinin "kara madde" ve "kara ener ji" problemler inin çözümü benzeri, ilkesel 

büyük bir  çabay? gerekt irmektedir.

Kaynak lar :

1) S. Carroll, "Spacet ime and Geometry," Addison-Wesley (2003).

2) M. Janssen ve J. Renn, "Arch and scaffold: How Einstein found his field equat ions," 

Physics Today, November 2015.

* Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü, ?stanbul
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 anlay???na uygun sistematik olarak incelenmeye henüz ba?land??? 

dönemde, 1632 y?l?nda, ??ki Büyük Dünya Sistemi Hakk?nda 

Diyalog? adl? kitab?nda Galileo taraf?ndan ortaya konan 'mekanik 

yasalar?n?n sabit  h?zla hareket eden gözlemcilere göre 

de?i?meyece?i' ilkesiyle ba?lar.  Sabit  h?zla hareket eden bir  arac?n 

içinde havaya f?r lat t???m?z bir  topun f?r lat?ld??? noktaya ger i 

dü?mesinin ard?nda bu  ilke yatar. 1600'lü y?llarda bu ilkeyi 

benimsetmek bir  hayli zor olmu? olsa da günümüzde art?k lise 

ö?renciler inin sahip oldu?u standart  bir  bilgiye dönü?tü. ?lkenin 

basit li?i bizi yan?ltmas?n, ard?ndaki der in fizi?i kavramak için 

Einstein'?n 1905 y?l?ndaki fizi?i dönü?türen çal??mas?n? beklemek 

gerekecekt i.

Kendimizi Newton'un mekanik yasalar?yla s?n?rlad???m?zda Galile 

dönü?ümler iyle bu yasalar?n, birbir ler ine göre sabit  h?zla hareket 

eden (eylemsiz) gözlemciler in  hepsi için ayn? oldu?unu görmek 

mümkün. Fakat do?a kanunlar?n?n mekanikten ibaret olmad??? çok 

aç?k. Bu durumda soraca??m?z do?al soru ?u, elektr ik ve manyet ik 

olaylar? aç?klayan  elektrodinamik yasalar? da  eylemsiz gözlemciler 

için  ayn? kal?r m?? Einstein'?n çal??mas? bu önemli soruya cevap 

oldu. Eylemsiz gözlemciler için elektrodinamik yasalar?n?n da ayn? 

kalmas?n? ist iyorsak iki de?i?ikli?e iht iyac?m?z var: görelilik ilkesini, 

elektrodinamik yasalar?n? da ekleyip bütün fizik yasalar?na 

genelle?t irmek ve Galile dönü?ümler i yer ine Lorentz dönü?ümler ini 

kullanmak.  Bu yeni durumda  ilke özel görelilik ilkesi ad?n? al?r ve 

GENEL GÖREL?L?? ?N DO? U?U
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Alt ta:  Soldan sa?a: Marcell Grossmann, Albert  Einstein, Michele Besso

E
???k h?z?n?n sabit li?ini öneren ilkeyle bir likte özel görelilik 

kuram?'n?n temelini  olu?turur lar. Bu kuram sayesinde, öteden ber i 

Einstein'?n zihnini me?gul eden  baz? problemler çözülmü? oldu. 

Bir incisi, eylemsiz gözlemcilere göre Galile dönü?ümler i alt?nda 

de?i?meyen mekanik yasalar?yla, gözlemcilere göre de?i?meyen ???k 

h?z?n? veren  Maxwell denklemler i'nin tutars?zl??? ( Maxwell 

denklemler i, Galile dönü?ümler i yer ine, Lorentz dönü?ümler i 

alt?nda de?i?mez kal?r); ikincisi, iletken bir  halka ve m?knat?s?n 

birbir ler ine göre hareket ler i sonucunda ortaya ç?kan  iki durumun 

da farkl? fiziksel aç?klamas? olmas?na ra?men halkadan tam olarak 

ayn? miktarda ak?m?n geçmesi. Tam da  bu dönemde fizikçiler in 

var l???n? göstermeye çabalad?klar?, elektromanyet ik dalgalar?n 

hareket ini aç?klad??? dü?ünülen esir  ile ilgili yap?lm?? bir  çok 

deneyin (Bunlardan ikisi Fizeau'nun deneyi ve Michelson-Morley 

deneyi) sonuçlar? bu yeni kuramla tamamen aç?klanabilildi. 

Özel görelilik kuram? iki temel prensibe dayan?yor: özel görelilik 

ilkesi ve ???k h?z?n?n bütün gözlemcilere göre, kaynaktan ba??ms?z 

bir  ?ekilde, sabit  olu?u. Özel görelilik ilkesi,  fizi?in bütün 

yasalar?n?n birbir ler ine göre sabit  h?zla hareket eden gözlemciler 

için de?i?mez kalmas? gerekt i?ini söylüyor. Böylelikle gözlemciler in 

gördü?ü olaylar?n detaylar? de?i?se bile arka planda o olaylar? üreten 

temel yasalar de?i?miyor.  Az say?da temel ilkeden hareket le fiziksel 

sonuclar üretmeyi tercih eden Einstein için bu önemli bir  ba?ar? 

oldu. Bundan sonra yapaca?? çal??malar la bu dü?ünceye olan güveni 

git t ikçe artacakt?. Bunu bir  sözünde ?öyle aç?kl?yordu: ? Yapt???m 

her çal??ma, yaln?zca evrensel bir  formel prensibin, bizler i güvenilir  

sonuçlara ula?t?rabilece?ine dair  inanc?m? peki?t irdi.?

Kuram?n bu büyük ba?ar?s?na ra?men dayand??? temel 

kavramlardan bir i olan eylemsiz gözlemci kavram? sadece bir  

instein'?n 1905 y?l?nda yay?nlad??? ?Hareket li 

Cisimler in Elektrodinami?i?  ba?l?kl? özel görelilik 

çal??mas? sonras?nda  gündelik hayatta popüler 

olmaya ba?layan görelilik kavram?  klasik mekanik 



yakla??mdan ibarett ir. Gerçek hayatta cisimler bir  kuvvete maruz 

kald?klar?ndan dolay? sabit  h?zla de?il ivmeli hareket eder ler. 

Sonuç olarak gerçe?e daha yak?n bir  teor ide, sadece eylemsiz de?il 

en genel ?ekilde haraket eden herhangi bir  gözlemci için de fizik 

kanunlar? de?i?mez kalmal?d?r. Bu, tüm fizi?i kapsayan çok genel 

program ne yaz?k ki henüz günümüzde bile  ba?ar?labilmi? de?il. 

Einstein'?n çal??mas?yla küt leçekim için bu ba?ar?labildi ve ortaya 

küt leçekimin geometr ik bir  kuram ç?kt?. Öte yandan özel görelilik 

kuram?na göre hiç bir?ey ???ktan daha h?zl? hareket edemezken 

Newton'un küt leçekim kuram?na göre küt le da??l?m?nda ki bir  

de?i?iklik an?nda, sonsuz bir  h?zla heryere yay?l?r. Bu apaç?k bir  

çeli?kiydi ve Einstein için bunlar rahats?z edici konulard?. 

Dolay?s?yla bütün bunlar? içine alacak çok daha genel bir  kuram?n 

mevcut olmas? gerekt i?ini dü?ünüyordu. Hiç kolay olmayan bu i? 

Einstein'?n tam 8 y?l?n? ald?. 

Fakat ondan önce, her i?te oldu?u gibi yanl?? ad?mlar la  dolu bir  

haz?r l?k a?amas?n? geçmesi gerekecekt i. 1905 y?l?na kadar, hepsi 

de  ?Annalen der Physics? dergisinde olmak üzere, moleküller 

aras? kuvvet ler ve istat ist ik mekanik üzer ine be? çal??ma yay?nlad?. 

"Patent ofisinde, ?Jahr buch der  Radioaktivität?  isimli bir  der gi 
için haz?r lad??? Özel Gör elilik ve sonuçlar ?yla ilgili makalesini 
yazar ken, kendi ifadesiyle, bir den bir e akl?na geliver en, insan?n 
ser best dü?me s?r as?nda kendi a??r l???n? hissetmeyece?i 
dü?üncesiyle  denklik ilkesini for müle etmeye ba?lad?."

gökyüzü kas?m-aral?k 201513

O y?l içinde de teor ik fizikte ciddi etkiler i olacak, Özel Görelilik 

d???nda, üç makale daha yay?nlad?: Nobel ödülü ald??? Fotoelektr ik 

etkisi, Brown hareket i ve  ünlü E=mc2 denklemini buldu?u 

çal??mas?. Devam eden iki y?l içinde özel görelili?in uygulamas? 

niteli?indeki önemli çal??malar?n?n sonras?nda 1907 y?l?nda 

denklik ilkesini ele ald??? çal??mas?yla küt leçekimin göreli bir  

kuram?na do?ru giden ad?mlar? atmaya ba?lad?. Kar iyer inin belki 

de en önemli çal??mas? böylelikle ba?lam?? oldu.

Patent ofisinde, ?Jahrbuch der Radioakt ivität?  isimli bir  dergi 

için haz?r lad??? Özel Görelilik ve sonuçlar?yla ilgili makalesini 

yazarken, kendi ifadesiyle, birden bire akl?na geliveren, insan?n 

serbest dü?me s?ras?nda kendi a??r l???n? hissetmeyece?i 

dü?üncesiyle  denklik ilkesini formüle etmeye ba?lad?. Bu 

dü?ünceler inin yan?s?ra bu ilkeden ç?kard??? küt leçekimsel 

k?rm?z?ya kayma ve bir  küt leçekim alan?nda ?????n bükülmesiyle 

ilgili hesaplar?n?  da bu makaleye  ekledi. Att??? bu ad?mdan sonra 

akt if olarak bu konuyla ilgilenmesi için dört  y?l geçmesi 

gerekecekt i. 1911'de yay?nlad??? ?Küt leçekimin I????n Yay?lmas? 

Üzerine Etkisi? ba?l?kl? çal??mas?nda, düzgün bir  küt leçekim 

alan?nda bulunan bir  gözlemciyle ivmeli bir  gözlemcinin 

denkli?ini ifade eden denklik ilkesine dayal? olarak yapt??? 

incelemeyle, küt leçekim alan?nda ???k h?z?n?n de?i?imini ve ?????n  

bükülmesini hesaplad?. Öngördü?ü de?erler yanl?? da olsa 

görelili?in ivmeli sistemlere genelle?t ir ilmesinin ve denklik 

ilkesi'inin ne kadar devr imci sonuçlara yol açabilece?ini 

göstermesi aç?s?ndan son derece önemli bir  çal??mayd?. I????n 

bükülmesi olay? uzay-zaman?n, maddenin var l???nda art?k düz bir  

geometr iye sahip  olmayaca??n? aç?kça gösterdi. Benzer bir  sonuç, 

dönen bir  disk eylemsiz bir  sistem olarak al?nd???nda, diskin 

çevresinin d??ardaki gözlemciye göre  de?i?mesinden de elde 

edilebilir.     

Böylelikle, önceki çal??malar?nda fizik kanunlar?na ula?mada 

fiziksel sezgicili?i matematiksel formalizme tercih eden 

Einstein'da ciddi anlamda bir  dü?ünce de?i?imi olu?maya ba?lad?. 

Bunu, arkada?? Arnold Sommerfeld'e  yazd??? mektupta da 

görmek mümkün: ?Cahilli?imden ötürü, incelikli alanlar?n? 

?imdiye kadar lüks diye nitelendirdi?im matemati?e art?k 

muazzam bir  sayg? besliyorum.?

1912'ye gelindi?inde Einstein'?n zihininde, ula?mak istedi?i göreli 

bir  küt leçekim kuram?n?n sa?lamas? gereken bir  tak?m ko?ullar  

art?k olgunla?maya ba?lam??t?. Denklik ilkesini kullanarak özel 

görelilik ilkesini ivmeli gözlemcilere de genelle?t irdi ve genel 

haliyle art?k göreli bir  küt leçekim kuram?n?n denklemler inin 

rastgele  haraket eden  gözlemcilere göre de?i?memesi gerekt i?ini 

ifade eden genel kovaryans ilkesine ula?m?? oldu. Bunun yan? s?ra  

kuram?n, zay?f küt leçekim alanlar?nda ve göreli olmayan 

durumlarda Newton'un küt leçekim kuram?na da dönü?mesi ve  

ayr?ca ener ji-momentum korunumlar?n?n da sa?lanmas? 

gerekiyordu. Bu amaçla Zür ih Politeknik'te  matematik profesörü 

olan, üniversiteden yak?n arkada?? Marcel Grossmann'?n 

yard?m?yla  düz olmayan uzaylar?n matemati?ini, Riemann 

geometr isini ö?renmeye ba?lad?. Yo?un bir  çal??man?n sonunda  

1913 de Marcel Grossmann ile bir likte ?Küt leçekim Kuram?n?n ve 

Görelili?in Genelle?t ir ilmi? Kuram?n?n bir  Tasla??? isimli bir  

makale yazd?lar. Makalenin fiziksel k?sm? Einstein'a matematiksel 

k?sm? da Marcel Grossmann'a ait t i. 

Bu, 1907'de fiziksel argümanlar la ba?layan analizin  geometr ik bir  

kurama dönü?mesinde ilk hamle oldu.  Sonras?nda Bern'deki 

patent ofisinden en yak?n çal??ma arkada?? Michele Besso'yla 

bir likte kuram?n uygulamas?na yönelik detayl? hesaplamalar 

yapt?lar. Beklent iler inin aksine hesaplar Merkür gezegeninin 

Güne?'e en yak?n yer i, günberi (per ihelion) noktas?n?n kaymas?n? 

do?ru vermiyordu. Bunun yan?s?ra  sa?lamas? gereken en önemli 

özelli?i, genel kovaryans ilkesini de tam olarak sa?lam?yordu. 

Halbuki makalede yapt??? ispatta Einstein bunu sa?lad???n? 

sanm??t?. Bu süreçte ilet i?imde oldu?u fizikçi ve 
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matematikçilerden teor iye ili?kin ele?t ir iler  geldi. Bunlardan bir i 

tensor analizinin kurucular?ndan italyan geometr ici T ullio 

Levi-Civita idi. Einstein, küt leçekim alan denklemler i üzer ine belir li 

koordinat ?art lar? koyup bunlar? sa?layan koordinat lar ( küt leçekim 

alan?na adapte olmu? koordinat lar ) aras?ndaki dönü?ümlere göre 

alan denklemler inin kovaryant oldu?unu göstermi?t i. Fakat ispat?nda 

baz? hatalar vard?. Levi-Civita,  Einstein'?n ispat?nda yapt??? hatalar? 

mektupla?malar?nda detayl? bir  ?ekilde aç?lad?. Ba?larda yine de bunu 

kabul etmeye yana?mayan Einstein'?n zihninde, yapt??? fiziksel 

öngörüler in hatal? olu?lar?yla bir likte ispattaki hata kurama kar??  bir  

güvensizlik olu?turdu.  Tam da bu dönemde fizi?e olan akt if ilgisi 

iyice artm?? olan Gött ingen'in ünlü alman matematikçisi David 

Hilbert , Einstein'la ilet i?ime geçt i.

Matemati?i aksiyomatikle?t irme çabas?n?n önemli isimler inden olan 

David Hilbert , 1912'de integral denklemler üzer ine yapt??? 

ara?t?rmalar?n? bit irdi?inde bunlar?n fizikteki uygulamalar? üzer ine 

çal??maya ba?lad?. K?sa bir  süre sonra kinet ik kurama ve radyasyon 

kuram?na uygulanabildi?ini farkedince, fizikte de benzer bir  

aksiyomatik çerçeve içinde teor iler in bir le?t ir ilebileci?ini dü?ündü. 

Öte yandan Alman fizikçi Gustav Mie ayn? y?l  ?Bir  Madde Kuram?n?n 

Temeller i? isimli üç tane çal??ma yay?nlad?. Hemen ard?ndan Max 

Born bununla ilgili bir  raporu Gött ingen Matematik Derne?i'ne 

sundu. Sonras?nda Born'un kendisi de bu kuram?n dört  boyut lu 

uzay-zaman formülasyonunu yap?p bununla ilgili bir  konu?ma verdi. 

Hilbert , Mie'nin kuram?yla bir likte Einstein'?n geometr ik küt leçekim 

kuram?n? da farkedince iki kuram? bir le?t irme amac?yla çal??maya 

ba?lad? ve Einstein'a, Gött ingen'de seminer vermesi için 1915'de bir  

davet gönderdi. Einstein, Gött ingen'de  haziran?n son haftas?, herbir i 

iki?er saat lik toplamda 6 konu?ma yapt?. Dinleyiciler  aras?nda 

Hilbert 'in yan?s?ra  Felix K lein, Peter Debye, Emmy Noether, Car l D. 

T. Runge gibi isimler de vard?. Seminer ler son derece olumlu geçmi? 

ve  etkilenen Hilbert   kuram üzer ine çal??maya ba?lam??t?. Zihninde, 

konu üzer ine yay?nlad??? makalesine verdi?i isimden de (?Fizi?in 

Temeller i?)  anla??ld??? üzere, Mie'nin ve Einstein'?n teor iler ini tek 

bir  çerçevede bir le?t ir ip küt leçekimin ve elektrodinami?in bir le?ik 

bir  teor isini yapmak vard?. Böylece do?ru bir  küt leçekim kuram?n? 

bulma i?ine Hilbert  de dahil oldu. Einstein'?n kuram?ndaki 

matematiksel hatalar? farkeden Hilbert  probleme tamamen farkl? bir  

yönden yakla??p küt leçekim alan denklemler ini kovaryant olacak 

?ekilde bulup 20 Kas?m 1915'de Eintein'dan tam be? gün önce 

yay?nlad?.  Fakat bu süreçte Einstein ile devaml? mektupla?m??lard?.

Einstein ise Gött ingen'deki matematik dahiler ini ikna etmi? olman?n 

verdi?i sevinci fizikçi arkada?lar?yla mektuplar?nda payla??rken bir  

yandan da kuram?ndaki  hatalar?n iyice fark?na varm?? ve art?k do?ru 

denklemler i bulaca?? çok yo?un ve yorucu bir  çal??ma maratonuna 

son derece güçlü bir  rakibiyle, Hilbert 'le bir likte ba?l?yordu. 1913'de 

geli?t irdi?i kuram?ndan vazgeçip probleme olan yakla??m?n? tamamen 

de?i?t irdi. Fiziksel argümanlar yer ine, Grossmann ile çal??maya 

ba?lad???nda onun tavsiye et t i?i Riemann ve Ricci tensör ler ini 

kullanmaya karar verdi (önceden bu tensör ler in göreli olmayan 

limit te Newton küt leçekim  denklemini vermeyece?ini dü?ündü?ü 

için kullanmak istememi?t i) ve sonuçta en genel hareket yapan  

pe?pe?e dört  makale yay?nlad? ve dört  konferans verdi. Hilbert  ise 

bit irdi?i çal??mas? ile ilgili  Gött ingen'de verece?i  konferansa 

Einstein'? da davet etmi?t i. Davet i sa?l?k sorunlar? gerekçesiyle ger i 

çeviren Einstein, mektubunda Hilbert 'e kendi ula?t??? son kuramla 

Merkür 'ün yörüngesindeki kaymay? tam olarak hesaplad???n? 

anlat?yordu ve  Hilbert 'ten  bit irdi?i çal??mas?n?n bir  kopyas?n? ona 

göndermesini istedi. Sonras?nda  25 Kas?m 1915 tar ihinde büyük 

çabalar sonucunda ula?t??? göreli  küt leçekim kuram?n? Prusya 

Bilimler Akademisi'ndeki konferansta sundu.   Denklemler i kimin 

önce buldu?u bilim tar ihçiler i aras?nda tart??ma konusu da  olsa 

Hilbert 'in de aç?kça ifade ett i?i gibi bu kuram? büyük bir  özver iyle 

ortaya ç?kartan ki?i Einstein'd?r.    
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GENEL GÖREL?L?? ?N 

GÖZLEMSEL T EST LER?

de, Merkür 'ün yörüngesindeki sorun gider ilebilir  mi?

Einstein'e yazd?, sordu. Einstein ise okudu, hesaplad? ve cevab?n? gönderdi. 1. Dünya 

Sava??'n?n hengamesi içinde dü?man taraflar?n, Almanya'n?n ve ?ngiltere'nin bilimsel 

yükselen y?ld?zlar? gibi görülen iki insan aras?ndaki yaz??malar la, s?r perdesi araland?.

Merkür 'ün per ihelion noktas? her yüz y?lda yakla??k 574 aç?saniyesi kay?yordu. Le 

Verr iere ince hesaplar?yla, bu sapman?n 531 aç?saniyesi kadar?n?n Güne? Sistemi'ndeki 

di?er nesnelerden kaynakland???n? belir tmi?t i ancak ger iye çözülemeyen 43 aç?saniyesi 

kalm??t? (1 aç? saniyesi 1 derecelik aç?n?n 3600'de bir ine kar??l?k geliyor).

Eddington, cevab?n? içeren mektubu aç?p okudu?unda gözler ine inanamad?. 43'lük 

hatan?n 42,98'lik k?sm?, Einstein ve yeni anlay??? taraf?ndan aç?klan?yordu. Newton, a??r 

bir  darbe alm??t?.

Yörüngenin Güne??e en yak?n noktas?, 

per ihelion, her y?l biraz kay?yordu. Sorunun 

kayna?? elbette Güne? Sistemi?ndeki di?er 

nesnelerdi. T üm bilgiler  ?????nda hesaplar? 

t it izlikle yapan Le Verr iere, 1851 y?l?nda, 

kayman?n bir  k?sm?n?n yine de 

aç?klanamad???n? ilan et t i. Bu bilmeceyi çözen 

Albert  Einstein olacakt?.

Yör üngeler

Isaac Newton küt leçekimini formüle 

döktü?ünde, çekim kuvvet i ile birbir ini çeken 

cisimler in küt leler i aras?ndaki katsay?y? 

bilmiyordu ve hiçbir  zaman da 

ö?renemeyecekt i. Art?k kendi ad?yla an?lan bu 

sabit  ancak Newton'un ölümünden sonra 

hesaplanabilmi?t i. Newton ayr?ca, çekime 

neyin neden oldu?una dair  k?smi fikir ler  

yürütse de, tam manas?yla bir  öngörüde 

bulunmam??t?. Hakim dü?ünce, iki yüz elli y?la 

yak?n bir  süre boyunca küt leçekiminin de 

elektr ik benzer i bir  kuvvet oldu?unu 

söyleyecekt i.

Görelilik fikr inin üzer inden y?llar  geçmi?t i ki, 

Arthur Eddington küt leçekimi kuram?nda bir  

terslik oldu?unu farkett i. Do?adaki olas? 

maksimum etkile?me h?z?n?n, bo?luktaki ?????n 

h?z?na denk oldu?unu söyleyen bir  Einstein 

vard?. Öte yandan Newton'un muhte?em 

denklemine bak?l?rsa, sanki etkile?me 

mesafeye ald?rmaks?zn an?nda gerçekle?iyor 

gibiydi. Eddington, bugün bize kar ikatür ize 

gelen o me?hur soruyu sorup, üstelik cevab?n? 

da alan ilk ki?iydi: Güne? bir  anda yok olsa, 

Dünya yörüngesinden ne kadar süre sonra 

kurtulur? Etkile?menin sonlu bir  h?z? varsa, 

mevcut denklemler nas?l etkilenir? En önemlisi 

K
epler?den ber i gezegenler in 

elipt ik yörüngelere sahip 

oldu?u bilinirken Merkür?ün 

yörüngesinde bir  sorun 

oldu?u da biliniyordu. 

Devin Çe?mecio?lu*

Yeni anlay??, geometr iydi. Einstein'e göre fizik yasalar? tüm eylemsiz gözlemciler için 

ayn? olmal?yd?. Ayr?ca, küt leçekiminin sebep oldu?u ivme ile ba?ka herhangi bir  etkinin 

sebep oldu?u ivme aras?ndaki fark? anlamak mümkün de?ildi. Yani penceresiz bir  uzay 

arac?n?n içinde yukar? do?ru h?zlan?yor muyuz, yoksa kapal? bir  kutuya hapsolmu? ve yer 

çekimini mi hissediyoruz, ay?rt  edemezdik.

Einstein iyice dü?ündü. Penceresiz uzay arac?nda olsak, yukar? do?ru h?zlansak ve bir  

Üst te: Güne? et raf?nda elipt ik yörüngede dolanan bir  gezegenin Güne?'e en yak?n ve en uzak 

noktalar? bir le?t iren do?runun dönü?ü olarak tan?mlanan 'presesyon' hareket i en bar iz ?ekilde 

Merkür 'ün yörüngesinde gözlenmektedir. Merkür 'ün gözlenen 43 aç?saniyelik presesyonu 

Einstein'?n katk?s?yla tam olarak hesaplanabilmi?t ir. (©Wikipedia)

gökyüzü kas?m-aral?k 201515



fener i arac?n taban?na paralel tutup 

yaksak, dedi, ???k nas?l bir  yol izler? 

Fenerin tam kar??s?na çarpmaz elbette 

çünkü ???k fenerden ç?k?p duvara var?ncaya 

kadar araç yukar? do?ru biraz yol al?r. O 

halde arac?n içindeki gözlemciye göre 

?????n rotas?, a?a?? do?ru biraz sapacakt?r. 

Pekala. Madem uzayda m?y?z yoksa 

Dünya'da m?y?z bilemiyoruz, demek ki 

Dünya'da da ?????n rotas? ayn? ?ekilde 

sapmal?. Bunun yolu ise etraf?m?zdaki 

geometr inin, Dünya'n?n var l??? nedeniyle, 

Öklit 'i üzecek ?ekilde de?i?mesidir.

E?r i l i k  ve Bükülm e

Bir kuram? as?l ünlü yapan, henüz 

gözlenmemi? bir  olguyu öngörmesi ve 

do?ru ç?kar?mlarda bulunmas?d?r. 

Einstein, Güne?'in yaratt??? uzay-zaman 

e?r ili?inin, ?????n Güne? etraf?ndaki 

yörüngesini nas?l etkileyece?ini merak 

ett i. Art?k biliyordu ki tüm nesneler 

etraflar?ndaki geometr iyi de?i?t ir iyordu.

Karl Schwarzschild isimli bir  astronomun 

da katk?lar?yla, Güne?'in çok yak?n?ndan 

geçmesi beklenen ???k hüzmeler inin ne 

kadarl?k bir  aç?yla sapaca??n? hesaplayan 

Albert  Einstein, öngörüsünü bir  mektup 

yazarak Eddington'a gönderdi. Sapma 

aç?s? oldukça küçüktü ve yaln?zca Güne?'in 

fevkalade yak?n?ndan geçen fotonlar ile 

gözlenebilirdi. Sorun da buydu zaten. 

Y?ld?z?m?z?n par lakl???, bu gözlemi 

imkans?z k?l?yordu.

Eddington bu yeni fikre öylesine ikna 

olmu?tu ki, dü?man?n, bir  Alman'?n, hem 

de Newton gibi bir  ?ngiliz efsanesine kar?? 

ç?kan bir inin öngörüsünü s?namak için (ki 

do?ru ç?kaca??na inan?yordu), haftalarca 

yol katedip, Gine aç?klar?ndaki Pr incipe 

adas?na ç?kt?. 29 May?s 1919 günü, tam 

Güne? tutulmas? esnas?nda, Hyades y?ld?z 

kümesinden kopup gelen ???nlar?n 

normalden ne kadar sapt?kar?n? kaydett i. 

Yakla??k 1,75 aç?saniyesi kadard? ve bu 

de?erin gözlenmesi Genel Görelilik için 

bir  zaferdi. Newton'un 250 y?ll?k kuram?, 

Pr incipe adas?nda (ah ?u ironi) bayra?? 

devretmi?t i.

* Mimar Sinan Üniversitesi, Fizik Bölümü, 

Yüksek L isans Ö?rencisi
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Üst te: Dünya'dan gözlenen y?ld?zlar?n Güne? Tutulmas? s?ras?nda ve Güne? yokken görünür 

konumlar?ndaki de?i?ikli?i gösteren bir  çizim (©NASA)

Üst te: Dünya'dan bak?ld???nda Güne?' yönünde kalan y?ld?zlardan gelen ?????n, Güne?'in küt lesi 

etkisiyle bükülerek Dünya'ya ula?mas? Güne?'in et raf?ndaki uzay-zaman?n (geomet r inin) 

bükülmesiyle aç?klan?yor.  Yukar?daki sanatç? tasvir i yaz?da sözü geçen Eddington'?n gözlemsel 

olarak gösterdi?i e?r ilik ve bükülmeyi ifade ediyor. (©NASA)



Bu güne kadar 45 mürettebat l? sefer in yap?ld??? UU??na ilk 

kenet lenme üç astronotun yer ald??? Sefer- I  ad?yla 2 Kas?m 2000 

tar ihinde gerçekle?t ir ildi. Yörüngede gerçekle?t ir ilen e?itsel 

Uzay ?stasyonu (U?) etkinlikler i ile dünya geneline 42 milyon 

ö?renciye ula??ld?.

A??rl??? 400 tondan fazla olan Uluslararas? Uzay ?stasyonu?nda 

bir  Boeing 747?deki kadar bas?nçl? alan bulunuyor. Bu da alt? 

odal? bir  ev kadar ya?am alan? sa?l?yor. ?imdiye kadar UU??de 

gerçekle?t ir ilen bilimsel çal??malar sayesinde 1200?den fazla 

bilimsel makale yay?mland?.

?stasyondaki çal??malarda 180?den fazla ABD ve Rus uzay 

yürüyü?ü gerçekle?t ir ildi. Küresel i?bir li?inin uluslararas? bir  

çabas? olan Uzay ?stasyonu?nu 2000 y?l?ndan bu yana 17 ülkeden 

220?den fazla ki?i ziyaret et t i.

Mürettebat Sefer- I?den bu yana 26.500 çe?it  yiyecek tükett i. 

Ortalama üç ki?ilik mürettebata yakla??k 6 ay boyunca gereken 

yiyecek miktar? yakla??k 7 ton civar?nda oldu?u belir t iliyor.

Yörüngedeki laboratuvar haline gelen UU??de 83?ten fazla ülke ve 

bölgeden ara?t?rmac?n?n 1800?e yak?n çal??mas? gerçekle?t ir ildi. 

Sefer- I  süresince 22 bilimsel ara?t?rma yap?ld?. Sefer 45 ve 46 

s?ras?nda ise 191 çal??ma gerçekle?t ir ildi.

Uzay ?stasyonu?nda bulunan her bir i yakla??k bir  buzdolab? 

AST RONOT LARIN YÖRÜNGEDEK? EV?: 

ULUSLARARASI UZAY ?STASYONU (UU?)
Arif Solmaz*

4

makale

17 gökyüzü kas?m-aral?k 2015

Üstte:  Uzay meki?i Discovery'nin görü? alan?ndan Uluslararas? Uzay ?stasyonu (©NASA)

büyüklü?ünde olan 29 raf yörüngede önemli ara?t?rmalar?n 

gerçekle?t ir ilmesini mümkün k?l?yor. Bunlar?n 15 tanesi 

istasyona d??ardan ba?lanan parçalardan olu?uyor.

83?ün üzer inde üllkeden ara?t?rmac?ya ait  1760?tan fazla 

inceleme ve ara?t?rma alan? sayesinde istasyon yörüngede dolanan 

bir  laboratuvar haline gelmi?t ir. Uzay ?stasyonu?ndaki 3-boyut lu 

yaz?c? ile 13 farkl? tasar?ma sahip 20 nesne yazd?r?ld?.

Su Geri Dönü?üm Sistemi sayesinde mürettebat?n istasyondaki 

su iht iyac? % 65 oran?nda azalt?l?yor ? günde 1 galondan .34 

galona kadar. Bu Uluslararas? Uzay ?stasyonu?nun der in uzay 

ara?t?rmalar?ndaki öncü rolünden sadece bir ini olu?turuyor.

?lk ara?t?rma çal??mas? henüz insanl? görevler ba?lamadan 

gerçekle?t ir ilen kr istal protein büyütme konusuydu. Uzayda 

kr istal proteinler üzer inde yap?lan çal??malar, yeryüzündeki 

tehlikeli hastal?klar ve bozukluklarun tedavisi için yard?mc? 

olmaytayd?, örne?in Duchenne Muscular Dystrophy (kas 

distrofisi).

Uzay ?stasyonu program? ile uzay ajanslar?ndaki 100 bin insan ve 

17 ülkeden 500?den fazla üst lenici görevin mümkün olabilmesi 

için programa dahil olmu?tur.

* Ça? Üniversitesi / Uzay Gözlem ve Ara?t?rma Merkezi / Mersin



Helyum?a dönü?erek devasa bir  ener ji aç??a ç?kar?r. Bu element ler in geçi?ini kontrol 

eden etkile?im Elektro-Zay?f etkile?im olup özet le 4p  -> 4He + 2e + 2ve ?eklinde 

gerçekle?ir. Güne??in içer i?i ve yap?s? göz önüne al?narak tepkimelerde aç??a ç?kan 

ener ji ve ç?kan parçac?klar?n par lakl??? öngörülebilmekteydi. Ancak, 1960?larda güney 

Dekota?daki Homestake alt?n madeninde Güne?'ten gelen elektron-nötr inolar? 

gözlemleyen Raymond Davis, teor ik olarak beklenildi?inden üçte bir  oran?nda daha az 

elektron-nötr ino sinyali ald? ve bu olay, literatüre Güne? Problemi (Solar Problem) 

olarak geçt i.  O zamanlarda Elektro-Zay?f etkile?im kuram? sayesinde Güne??in 

yap?s?n?n çok do?ru bir  ?ekilde teor ize edildi?i dü?ünülmekteydi fakat Davis'in ortaya 

ç?kart t??? Güne? Problemi, Güne? fizi?i çal??an astrofizikçiler i, yüksek ener ji fizi?inin 

teor isinin do?rulu?unu sorgulamaya it t i. 1989 y?l?nda Japonya?daki Kamioka 

Gözlemevi de Davis?in sonuçlar?na benzer sonuçlar buldu ve ard?ndan bu sonuçlar 

ba?ka deneyler le de tekrar tekrar do?ruland?. Günümüzde, nötr ino sal?n?mlar? 

yakla??m? bu problemin en karar l? ve güçlü çözümü olarak kabul edilir.

Nötr ino sal?n?m fikr i, 1950?li y?llarda Pontecorvo taraf?ndan ortaya at?ld? ve daha sonra 

Maki, Nakagawa ve Sakata taraf?ndan olgunla?t?rd?. Fikir, hayata elektron çe?nisi ile 

do?an nötr inolar?n bo?lukta iler ledikçe müon veya tau çe?nisine geçi?ine olanak 

sa?lamaktad?r. Güne?in çekirde?inden gelen elektron-nötr inolar? Dünya?ya gelene 

kadar di?er çe?nilere geçi? yapmakta ve elektron-nötr inolar?n? gözlemleyen 

deneylerdeki olay say?s?n? azaltmaktad?r. E?er nötr ino sal?n?m? sav? do?ru ise, Standart  

modelin küt lesiz olarak dü?ündü?ü nötr inolar?n çok küçük bir  küt leye sahip olmas? 

gerekir. Yap?lan teor ik  hesaplamalara göre, nötr inolar?n çe?niler i aras?ndaki geçi?ler, 

küt le kare farklar?na, sal?n?m uzunlu?una, ener jiler ine ve kar??ma aç?lar?na ba?l?d?r. 

Bu parametreler Güne??ten al?nan ver iler le ek olarak atmosferden ve nükleer 

santrallerden al?nan ver iler le belir lenmektedir. Nötr ino sal?n?mlar? ve maddeyle olan 

etkile?imden kaynaklanan rezonans sayesinde on y?llard?r süren Güne? problemi 

çözüme ula?m?? ve teor ik öngörüler deneyler le uyu?mu?tur. Bu konuda deneysel 

ara?t?rmalar yapan Takaaki Kajita ve Arthur B. McDonald 2015 y?l?n?n Nobel ödülüne 

lay?k görülmü?tür.

Evrende fotonlardan sonra en bol bulunan parçac??? nötr inolar, deneyler le defalarca 

kan?t lanan Standart  Modele ba?kald?rm?? ve küt lesinin var l???n? dayatm??t?r. Ayn? 

zamanda Güne??ten al?nan ver iler, Dünya?da yap?lan yüksek ener jili devasa deneylere 

ek olarak, gökcisimler inin -Süpernova pat lamalar?, y?ld?zlar-  temel fizik için e?siz bir  

kaynak oldu?unu göstermi?t ir.

Kaynak lar :

Scient ific Background on the Nobel Pr ize in Physics 2015: Neutr ino Oscillat ions

* Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü Doktora Ö?rencisi

Modern fizik tar ihinde maddenin yap? ta?lar?n? 

anlamak için bir  çok bilim insan? çal??m?? ve 

bölünemez oldu?u dü?ünülen atomun içerdi?i 

elektron, nötron ve proton 20. Yüzy?l?n ba?lar?nda 

ke?fedilmi?t ir. Nötr inolar bu dönemde, W. Pauli 

taraf?ndan radyoakt if maddeler in bozunumundaki 

anomaliye çözüm olmas? için ortaya at?lan temel 

parçac?klardan bir idir. Laboratuvarda yürütülen 

radyoakt if element ler in ver iler i, ancak bu parçac???n 

var oldu?u varsay?ld???nda anlaml? hale gelmekteydi. 

Bunun üzer ine Enrico Fermi, nötr inolar?n da içinde 

bulundu?u bir  teor i yazd?. Bu teor iye göre, 

nötr inolar?n küt lesi ve elekt ir ik yükü olmamal?yd?. 

Daha sonra, günümüzde Elektro-Zay?f etkile?im 

olarak geni?let ilen bu teor i ile fizyon ve füzyon 

tepkimeler i do?ru bir  ?ekilde aç?klayabiliyordu. 

Böylelikle bilim insanlar?, Güne? gibi sürekli ener ji 

veren astrofiziksel objeler in fizi?ini daha ayr?nt?l? ve 

do?ru bir  ?ekilde çal??abildiler.

Yap?lan bu ke?if ile nötr inolar, bir  çok fizikçinin 

ilgisini çeken bir  parçac?k haline geldi. Yükü 

olmayan bu parçac?klar, temel etkile?imlerde kilit  rol 

oynamalar?na ra?men maddeyle az etkile?en 

neredeyse hayalet  gibi parçac?klard?r. 1956 y?l?nda 

Reines ve Cowan, daha önce yaln?zca teor ik olarak 

öngörülen nötr inolar?, küçük tesir  kesit ler ine 

ra?men gözlemledikler ini duyurdular.  Nötr inolar?n 

deneysel var l???n?n ilk kez kan?t land??? bu deney, 

gerçekle?t ir ilmesinden tam olarak 39 sene sonra 

Reines'e Nobel ödülünü kazand?rd?. Bu s?rada 

parçac?k aileler inin ke?fi, nötr inolar?n da çe?niler inin 

(flavor) oldu?unu gösterdi ve 1988 y?l?nda Lederman, 

Schwartz ve Steinberger müon çe?nisine sahip 

nötr inolar?n ke?fiyle Nobel ödülünü ald?. 

Glashow, Weinberg ve Salam Elektro-Zay?f etkile?im 

teor isini yazd?klar?nda Güne??in termo-nükleer 

sürecinin çok iyi anla??ld??? dü?ünülüyordu. Bu 

kurama göre, Güne??te bol miktarda bulunan 

Hidrojen element i, yüksek bas?nç ve s?cakl?k alt?nda 
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NOBELL? 

NÖT R?NOLAR

Taygun Bulmu?*

Üst te: Güne??in nöt r ino resmi ©Super-Kamiokande 



ma?ruz kalmaktad?r.

Bilim insanlar? 1970lerde Ay?dan elde edilen bu örneklerde bulduklar? amino asit ler in 

kayna??n? sorgulam??lar fakat o zaman?n teknolojisi ve analit ik hesaplamadaki 

yetersizli?inden dolay? sorular?na cevap bulamam??lard?r. Günümüzde ise NASA dan 

bir  grup Apollo görevinden gelen ve büyük bir  özenle saklanan bu örnekler i tekrar 

analiz etmi? bulunmakta. Yap?lan analizlere göre amino asit ler in ço?unun dünya 

kaynakl? bir  kontaminasyonun sonucu oldu?u ve belki de küçük bir  k?sm?n?n meteroit  

dü?meler i sebebi ile ta??nd??? sonucuna ula??lm??t?r.

Peki Ay örnekler indeki amino asit ler in büyük kayna??n?n dünyasal kontaminasyonlar 

oldu?unu nas?l anl?yoruz? Bu sorunun cevab?n? Goddard Astrobiyoloji Analit ik 

Labaratuvar lar?ndaki teknolojik araçlar?n bir  amino asit  molekülünün izotopik 

kompozisyonuna karar ver irken gösterdi?i yüksek hassasiyete borçluyuz. Böylece bilim 

insanlar?na Ay?dan elde edilen örneklerdeki amino asit ler in bir inci kayna??n?n Dünya 

kaynakl? kontaminasyonlar oldu?unu söyleyebiliyor.

47 y?ll?k örnekler in gizemi çözülüyor mu? NASA?n?n 

destekledi?i yeni bir  çal??ma Apollo göreviyle 

dünyam?za get irelen örnekler i tekrar gün ?????na 

ç?kard?. Apollo astranot lar? dünyaya Ay?dan toprak 

örnekler i ile dönmü?tü ve bu örneklerde amino asit  

formunda organik maddelere rast lanm??t?. Fakat Ay 

yüzeyi bilinen canl? formlar? için oldukça elver i?siz 

bir  ortam. Dolay?s?yla herhangi bir  organik madde 

olu?umu beklenmedik bir  durumdu. Peki Apollo 

projesiyle bir likte dünyam?za get ir ilen ve 1970?li 

y?llardan ber i büyük bir  merak konusu olan bu 

organik maddeler nereden geliyor? Bilim insanlar? 

amino asit   halinde bulunan organik maddeler in 

kayna?? ile ilgili 4 olas?l?k öne sürüyor. ?lk olas?l?k bu 

amino asit ler in görevler s?ras?nda Ay?a götürülen 

materyellerden ya da örnek al?m? s?ras?nda 

olu?abilecek kontaminasyonlar sonucu orada 

olabilece?i yani Dünya kaynakl? olmas?yd?. 

?kici olarak Ay modüller inin roket ler inden sal?nan 

gazlar da bu amino asit ler  için bir  kaynak olabilir. 

Çünkü bu gazlar hidrojen siyanür gibi amino 

asit ler in yap?m?nda temel olabilecek moleküller 

içermektedir.

Üçüncü olas?l?k ise Güne? rüzgar lar?. Güne? 

kaybett i?i küt lenin bir  k?sm?n? iyonize gaz halinde 

yüzeyinden d??ar? ver ir  ve bu gazlar amino asit ler in 

yap?m?nda kullan?labilecek hidrojen, karbon, azot 

gibi element ler i içer ir. Güne? rüzgar lar?ndan gelen 

bu materyaller  de Ay yüzeyinden elde edilen organik 

maddeler in kayna?? olabilir.

Ay yüzeyinden elde edilen örneklerdeki amino 

asit ler in kayna??na ili?kin bir  di?er senaryo  ise 

asteroit  çarp??malar? sonucu olu?an meteor it ler. 

Aster iot ler in kendi içinde gerçekle?en kimyasal 

tepkimeler le amino asit ler  olu?ur ve  asteroit  

çarp??malar? sonucu olu?an meteroit ler  dü?tü?ü 

bölgelere bu amino asit ler i de ta??r. Dünyam?z gibi 

Ay??n yüzeyi de s?k s?k bu meteroit  bombard?man?na 
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APOLLO GÖREV?N?N ARDINDAN 

ORGAN?K MADDE ?Z?NDE

makale

Gökçe SENGER*

gökyüzü kas?m-aral?k 2015

Üst te: Amino asit  isovaline'in sa? ve sol yönelimli molekküller inin sa? ve sol el kullanarak 

göster ilmi? sanatç? benzet imi (©NASA/Mary Pat Hrybyk-Keith)



fazla amino asit in bulundu?unu göstermektedir.

Etkilenme bölgeler iyle ilgili benzer bir  analiz de Ay modüller inin roket ler inden sal?nan 

gazlar?n amino asit lere kaynak olu?turabilece?i hipotezini elememize yard?mc? oluyor. 

E?er kontaminasyon bu gaz sal?n?mlar? sonucu olu?tuysa, en fazla amino asit  

bulunduran örnekler in Apolla 17 Ay modulünün hemen alt?na denk gelen bölgelerden 

elde edilmesi gerekirdi. Fakat bu bölgenin 6.5 kilometre uza??ndan  elde edilen 

örneklerde de ayn? miktarda amino asite rast lanm??t?r.

?zotop analizler ine ek olarak bir  amino asit in konfigürasyonu da onun kayna??na ili?kin 

yorum yapmam?za katk? sa?l?yor. Goddard Astrobiyoloji Analit ik Labaratuvar lar?n?n 

ikinci önemli katk?s? ise bir  amino asit in konfigürasyonunun belir lenebilmesidir. Amino 

asit  moleküller i olu?umlar? s?ras?nda ?sa? (R)? ve ?sol (S)? olarak iki ayr? ?ekilde 

yönlenebilir  ve bu iki form birbir ler inin ayna görüntüler idir. Dünya temelli ya?amda 

konfigürasyon-S amino asit lere s?k rast lan?rken, biyolojik olmayan kimyasal 

tepkimelerde konfigürasyon-S ve ?R amino asit ler  e?it  miktar larda bulunur. Ay?dan 

elde edilen örnekler daha yüksek miktarda konfigürasyon-S amino asit  bulunuyordu. 

Bu sonuç da amino asit ler in dünya kaynakl? oldu?u sonucunu destekliyor.

?zotopik ve konfigürasyon gibi iki önemli analiz sonucu, Ay?dan elde edilen örneklerde 

bulunan amino asit ler in Dünya kaynakl? oldu?u desteklense de, bilim insanlar?n?n hala 

aç?klayamad??? bir  nokta var! Bulunan amino asit ler in bir  k?sm? dünya temelli biolojide 

çok az rast lan?rken meteroit lerde oldukça yayg?n olarak bulunmaktad?r. Bu da küçükte 

olsa meteroit ler in örneklerde bulunan amino asit ler  için ikinci bir  kaynak olabilece?i 

iht imalini öne sürüyor.

?imdiki görev ise 40-50 y?l öncesinde elde edilen bu örnekler in amino asit ler in gerçek 

kayna??n? bulabilmek için iyile?t ir ilmesi. Bakal?m geçen y?llar?n etkisi bizden neler 

saklam??.

* ?zmir Yüksek Teknoloji Enst itüsü, Moleküler Biyoloji ve Genet ik Bölümü L isans 

Ö?rencisi

?zotoplar element ler in farkl? say?da nötron ta??yan 

versiyonlar?d?r. Örne?in karbon-13, karbon-12?nin 

fazladan bir  nötron bulunduran ve daha a??r bir  

formudur. Ya?amda karbon-12 formuna çok daha s?k 

rast lar?z. Bu yüzden dünyam?zdaki ya?am kaynakl? 

amino asit  moleküller i asteroit ler in iç tepkimeler i 

sonucu olu?an amino asit lerden daha az karbon-13 

bulundurur lar. Bu ayr?m da Ay yüzeyinden elde 

edilen örneklerde bulunan amino asit ler in neden 

izotopik analizlere maruz kald???n? aç?klamaktad?r. 

Yap?lan analizler bu amino asit ler in çok daha az 

karbon-13 içerdi?ini ve bu yüzden terrestr ial 

kaynakl? oldular?n? göstermektedir. Böylece amino 

asit ler in meteroit ler in Ay yüzeyine dü?meler i sonucu 

olu?abilece?ini söyleyen dördüncü olas?l???m?z? 

eliyoruz. 

Ayr?ca bu analizler Güne? rüzgar lar?n?n da amino 

asit ler in kayna??n? olu?turabilece?i hipotezini 

elemektedir. Çünkü Güne? rüzgar lar? örneklerde 

bulunan amino asit ler in içerdi?inden çok daha az 

miktarda karbon-13 içermektedir.

Güne? rüzgar lar?n?n bir  kaynak olarak 

görülmemesinin di?er sebebi ise Ay yüzeyinde etki 

et t i?i bölgelerdir. E?er amino asit ler in kayna?? 

Güne? rüzgar lar? olsayd? Ay yüzeyinden elde edilen 

örneklerde yüzeyden daha der in bölgelerden elde 

edilen örneklere göre daha fazla amino asit  

bulunmal?yd?. Fakat yap?lan analizler bunun tam 

tersini yani yüzeyden çok daha alt  katmanlarda daha 
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Üst te: Ast ronot  James B. I rwin, Apollo 15 görevi  s?ras?nda Hadley-Apennine ini? bölgesinde Ay Gezi Arac? üzer inde çal???yor. ©NASA/David R. Scott  )



sistemimizdeki bir  çok buzul yüzeye sahip gök cisminde buzul-volkanizmas? 

(cryovolcanism) gözlemlenmekte. Buzul volkanizmas?n? ?öyle özet leyebilir iz: buzul 

kapl? yuzeyin alt?nda hapsolmu? ve yüksek bas?nç alt?nda s?k??m?? durumdaki s?v?n?n, 

gel-git  etkisinin ürett i?i termal ener ji etkisiyle ?s?n?p yükselmesi ve gök cisminin 

yüzeyindeki çat laklardan atmosfere f??k?rmas?.

Bak?ld??? zaman, bu denli küçük küt lelerde cereyan eden jeolojik dinamikler in ener ji 

kayna?? gel-git  etkisidir  (t idal effect). Bu nedenle, Enceladus, gelgitsel etki alt?nda 

geli?en buzul-volkanizmas?n?n ve di?er jeolojik yap?lar?n incelenebildi?i do?al bir  

laboratuvara benzet ilebilir. Ayn? zamanda, Enceladus yüzeyi alt?nda oldu?u tahmin 

edilen okyanusun var l??? ciddi gözlemler le sürekli s?nanmaktad?r. Bu s?namalar?n 

önemi ise "böyle bir  okyanusun var l???n? gel-git  etkisi alt?nda geli?en termal ener jiyi 

ne derecede etkilemektedir?" sorusudur. Bununla bir likte, sezgisel olarak bakt???m?zda 

bile; s?v? küt lenin var l???, potansiyel bir  Dünya d??? canl?l???n olas?l???n? beraberinde 

get ir iyor. Enceladus?un ayr?nt?l? jeoljik har itas? incelendi?inde, kuzey kutup bölgesinde 

bir  çok krater çukuru gözlemlenebiliyor. Bunun aksine, güney kutup bolgesinin 

neredeyse kratersiz olu?u, bu bölgenin son derece genç ve jeolojik etkiler  alt?nda 

tekrar ?ekillendi?inin kan?t? niteli?inde.

Güne? Sistemimizdeki olas? su küt leler i, Dünya d??? 

canl?l?k için dikkat le çal???lan ve yo?un ?ekilde 

gözlemlenen heyecan ver ici alanlar. Bu su küt lesine 

sahip oldugu dü?ünülen gök cisimler inden bir  tanesi 

de Cassini uydusu taraf?ndan y?llardan ber i yak?ndan 

incelenen, Satürn?ün alt?nc? büyük uydusu 

Enceladus! Enceladus?un son derece akt if olan güney 

kutbunda cereyan eden malzeme f??k?rmalar? Cassini 

taraf?ndan y?llardan ber i gözlenmekte. Su buhar? ve 

buz part iküller i içeren bu malzeme, Enceladus?un 

buzul yüzeyinin alt?nda bir  okyanusa sahip olup 

olmad??? konusunda ?üpheler i körüklüyor.

Enceladus?un bu denli sahnede olmas?n?n önemli 

nedenler inden bir  tanesi jeolojik olarak son derece 

akt if, ilginç bir  yüzeye sahip olmas?. Cassini 

taraf?ndan sa?lanan yüksek çözünürlüklü foto?raflar 

Enceladus?un yüzey jeolojisine dair  nefes kesici 

ver iler  sunuyor. ?ç dinamikler in yüzeyde meydana 

get irdi?i son derece spesifik jeolojik yap?lardan bir ini  

?kaplan çizikler i? (t iger str ipes) olu?turuyor. 

Enceladus?un güney kutbunda gözlemlenen bu 

birbir ine paralel k?r?klar?n, jeolojik dinamikler in 

etkisi alt?nda olu?tu?u dü?ünülüyor. Ayn? zamanda 

bu yap?lar?n, güney kutbunda meydana gelen 

malzeme f??k?rmalar?nn kayna?? oldu?u öne 

sürülüyor. Enceladus?un güney kutbu d???nda 

gözlemlenen jeolojik yap?lar göz önüne al?nd???nda; 

vakt i zaman?nda, göreceli olarak daha akt if olan 

güney kutbuna etki eden jeolojik dinamikler in, di?er 

bölgelerde de etkili oldu?u anla??l?yor. Enceladus?un 

güney kutbu bölgesinde yo?unla?an ?s?, jeodinamik 

modeller in olu?turulmas? safhas?nda son derece 

de?erli bilgiler  sunuyor. Bununla bir likte, 

Enceladus?un jeolojisine dair  gözlemler in 

odakland??? önemli noktalardan bir isi de 

buzul-volkanizmas?n?n daha iyi anla??lmas?. Güne? 
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ENCELADUS'UN

JEOLOJ?S?NE DA?R

makale

Volkan ÖZEN*

gökyüzü kas?m-aral?k 2015

Üst te: Enceladus?un iç yap? modeli (©NASA)

Üst te: Cassini tarafindan gozlemlenen gayzer ler (©NASA)



Cassini?nin gönderdi?i ver iler  ?????nda, 

Encaladus hakk?ndaki ufkumuz giderek 

geni?liyor. Güne? sistemimizde nereye 

baksak nefes kesici bir  jeoloji i le 

kar??la??yoruz. En son, Plüton heyecan 

ver ici jeolojisiyle kar??m?za ç?km??t?. 

Enceladus konusunda da bilim insanlar?n? 

heyecanland?ran konular?n ba??nda buzul 

kabu?unun alt?nda varoldu?u dü?ünülen 

global okyanus geliyor. Bu noktada, yüzey 

jeolojisine dair  çal??malar kilit  rol oynuyor. 

Çünkü, bir  gök cisminin yüzey jeolojisi 

içsel dinamiklere dair  kan?t lar? da 

bünyesinde bar?nd?r?yor. Gözlemlenen her 

jeolojik yap?, bu yap?lar? olu?turabilecek 

dinamiklere dair  ç?kar?mlar yapmam?za ve 

bu dinamikler in olas? nedenler ine daha 

do?ru bir  noktadan yo?unla?mam?za 

olanak sa?l?yor.

Kaynak lar :

Enceladus: An Act ive Cryovolcanic 

Satellite, Spencer R. J. ve ark. , 2009

* ?stanbul Teknik Üniversitesi Jeoloj i 

Mühendisli?i L isans Ö?rencisi

17 gökyüzü ekim 2015

Üst te: Enceladus?un güney yar im kuresi har itasi. Kaplan cizgiler i kolaylikla gozlemlenebiliyor. 

(Tiger St r ipes) (©NASA)

Alt ta: Enceladus'un göreceli olarak daha ya?l? ve bir  çok krater çukuru bar?nd?ran kuzey yar?mküresi (©NASA).
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A??r? Parlak X-???n Kaynaklar?: X-???n Çal??malar?

astronomi &  astrofizik ara?t?rmalar?

A??r? par lak X-???n kaynaklar? 

(Ultraluminous X-ray Sources, ULX), bir  

galaksinin merkezinde bulunan ve çok 

yüksek ???ma gücüne sahip (1039 -  1041 erg 

s-1) noktasal X-???n kaynaklar?d?r. ?lk 

olarak Einstein uydusu ile belir lenen 

ULX'ler bir  çift  y?ld?z sistemi olarak 

tan?mlanmakta, daha sonralar? ROSAT  ve 

yüksek çözünürlüklü XMM-Newton, 

Chandra ve NuSTAR uydular?n?n ver iler i 

ile detayl? olarak çal???lmaktad?r. ?imdiye 

kadar ortalama olarak her galakside bir  ya 

da bir  kaç ULX belir lenmesine ra?men, 

Galaksimizde henüz bir  ULX 

belir lenememi?t ir  (Feng ve Soria 2011).

Gök cisimler in sahip olabilece?i 

maksimum ???ma gücü, Eddinton ???ma 

gücü veya Eddinton limit i olarak 

tan?mlanmaktad?r (LEdd ~ 1.3x1038 

(M/MGüne?) erg s-1). Bu limit  de?eri, küt le 

çekimsel kuvvet (içe do?ru) ile ???ma 

bas?nc?n?n olu?turdu?u kuvvet in (d??ar? 

do?ru) e?it  olmas? durumunda cismin 

sahip olaca?? ???ma gücüdür ve gök 

cisminin küt lesi ile do?ru orat?l? olarak 

de?i?mektedir.

Bugüne kadar ke?fedilen ULX'ler in ???ma 

güçler inin 1039 ? 1041 erg s-1 aral???nda 

oldu?u belir lenmi?t ir. I??man?n e?yönlü 

(izotropik) oldu?u varsay?l?r ve Eddington 

limit i göz önüne al?n?rsa, bu ???ma gücüne 

~ 10 ? 103 MGüne? aral???nda bir  küt le 

de?eri kar??l?k gelmektedir. Bu aral?k, 

beyaz cüce ve nötron y?ld?z? küt le limit  

de?erler inin üzer inde oldu?undan 

ULX'ler in bir  karadelik içermesi 

beklenmektedir.

ULX'ler in bu kadar yüksek de?erde ???ma 

yapabilmesi için sürekli ve büyük 

miktar larda madde y???lmas? 

gerekmektedir. O halde ULX'ler yüksek 

olas?l?kla bir incil y?ld?z?n karadelik ve ikincil y?ld?z?n da Roche lobunu doldurmu? normal bir  

y?ld?z oldu?u bir  çift  y?ld?z sistemi olmal?d?r. ?kincil y?ld?z, Roche lobunu doldurduktan sonra 

L1 Lagrange noktas?ndan t?k?z cisme (karadelik) do?ru madde aktar?m? gerçekle?ir. L1 

noktas?ndan geçen madde ba?lang?çta belir li bir  aç?sal momentuma sahip oldu?u için t?k?z 

cismin yüzeyine do?rudan dü?mesi mümkün de?ildir. Bundan dolay? aktar?lan madde spiral bir  

yol izleyerek ve aç?sal momentum kaybederek t?k?z cismin yüzeyine dü?er. Sürekli madde 

ak???ndan ötürü, t?k?z cismin etraf?nda dairesel bir  y???lma diski meydana gelmektedir.

Asl?nda bu süreç Galakt ik karadelik çift ler inin ???ma süreci olarak da bilinmektedir. Fakat ~ 

1040 erg s-1 ???ma gücüne sahip bir  ULX'de olas? bir  karadeli?in küt lesi (Eddington limit ine 

göre) 100 MGüne? civar?ndad?r. Böyle küt leli bir  karadeli?in olu?umunu, bilinen y?ld?z evr im 

senaryolar? ile yorumlamak oldukça zordur. ULX'ler in yüksek ???ma güçler ini aç?klayabilmek 

için bir  çok model öner ilmektedir. Bunlardan en popüler olanlar; ULX'ler in orta-küt leli 

karadeli?e sahip olmas? (Miller  ve Colbert  2004) ya da y?ld?z-küt leli karadelik içer ip 

süperkr it ik y???lma gerçekle?t irmesidir  (Poutanen ve ark. 2007). Ayr?nt?l? çal???lan ULX'ler 

dikkate al?narak yap?lan çoklu dalgaboyu gözlemler i, y?ld?z-küt leli karadelik içerdikler ine 

i?aret etmektedir  (Örne?in, Fabr ika ve ark. 2015 ve içinde ver ilen kaynaklar). 

Di?er yandan, Bachett i ve ark. (2014), M82 galaksisinde bulunan bir  ULX kayna??n?n (M82 

X-1) zamansal analizler inde 1.37 s ortalama puls per iyoduna ve ~ 2.5 günlük yörüngesel 

per iyoda sahip bir  nötron y?ld?z? ke?fett ikler ini bildiren bir  çal??ma sundular. Fakat kayna??n 

???ma gücü, bir  nötron y?ld?z? için Eddington limit ini hayli a?maktad?r. M82 X-1'in bu 'özel' 

durumunu aç?klayan çal??malardan bir i, nötron y?ld?z?n?n ekstrem manyet ik alan?ndan iler i 

geldi?ini önermektedir  (Ek?i ve ark. 2015). ULX'ler in gerçek do?alar? henüz net olarak 

bilinmemektedir.

Hasan AVDAN*
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?ekil 1: NGC 4736 galaksisinde bulunan ULX'in Chandra ver iler i ile elde edilmi? güç yo?unluk tayf? 

(Avdan ve ark. 2014). Pik de?eri ~ 5.2x10-5 Hz (P ~ 5.4 saat) de?erinde frekansa kar??l?k gelmektedir.

gökyüzü kas?m-aral?k 2015



ULX'ler in ???ma mekanizmas? 

anla??labilmesi ve öner ilen modeller in 

onaylanabilmesi için en temel yöntem 

X-???n tayfsal ve zamansal analizlerdir. 

Modeller i birbir inden ay?ran en önemli 

parametre t?k?z cismin küt lesidir. E?er 

kayna??n yeter li ve kaliteli ver iler i mevcut 

ise X-???n tayf? modellenerek disk yar?çap?, 

disk s?cakl???, t?k?z cismin küt lesi vb. gibi 

baz? fiziksel parametrelere s?n?rlamalar 

get ir ilebilmektedir  (Sor ia ve ark. 2015). 

Bununla bir likte, ULX'lerde görülen 

X-???n tayfsal durumlar? ve durum 

geçi?ler i, bilinen Galakt ik karadelik 

çift ler inde görülen durumlar la 

kar??la?t?r?lmaktad?r. Baz? kaynaklar 

benzer lik göster irken, baz?lar? 

göstermemektedir  (Feng ve Kaaret 2006). 

Birkaç ULX'in ???k e?r isinde 

yar?-per iyodik sal?n?mlar (quasi-per iodic 

oscillat ions, QPOs) belir lenmi?t ir. Bu QPO 

frekanslar? kullan?larak da disk yar?çap? ve 

t?k?z cismin küt lesi üzer ine s?n?rlamalar 

get ir ilebilmektedir  (Strohmayer ve 

Mushotzky 2003). 

Yak?n galaksilerde belir lenen ULX'ler in 

çoklu dalgaboyu gözlemler i konulu bir  

T UB?TAK projesi kapsam?nda 

sürdürdü?üm doktora çal??malar?mda, 

yak?n galaksilerde bulunan ULX'ler in 

X-???n zamansal ve tayfsal özellikler ini 

inceleyerek olas? do?as? ve ???ma 

mekanizmalar?n? ara?t?r?yorum. Belir lenen 

ölçüt lere göre seçilen yak?n galaksiler in 

X-???n (XMM-Newton ve Chandra) ar?iv 

ver iler ini kullanarak galaksinin merkezi 

d???nda ???ma gücü >1038 erg s-1 olan 

kaynaklar belir lenip zamansal ve taysal 

analizler i yap?lmakta ve kaynaklar?n olas? 

do?as? incelenmektedir.

Yapt???m?z bir  çal??mada NGC 4736 

galaksisinde (uzakl??? 4.3 Mpc)  

belir lenmi? bir  ULX'in XMM-Newton ve 

Chandra uydusu ile al?nm?? ar?iv ver iler i 

incelendi. Bu kayna??n X-???n ???ma gücü 

maksimum durumunda yakla??k 2x1039 

erg s-1 olarak hesapland?. I??k e?r isi 

analizler i ile yakla??k 0.5 ? 0.7 mHz 

de?erinde QPO frekans?na sahip oldu?u 

belir lendi. Ek olarak da Chandra 

ver iler inde 5.4 saat lik bir  olas? çift  y?ld?z 

per iyodu tespit  edildi ve bunun bir  QPO 

olma durumunda ise ?imdiye kadar alg?lanan en dü?ük frekansta bir  QPO oldu?u vurguland?. 

X-???n tayf?na uygulanan modele ve  kaynag?n Eddington limit ine göre t?k?z cismin olas? 

küt lesi 10 -  80 MGüne? olarak hesapland? (Avdan ve ark. 2014). ?ekil 1'de Chandra ver isi ile 

elde edilen güç yo?unluk tayf? ver ilmektedir.

Bir  di?er kayna??m?z, NGC 4258 galaksisinde (uzakl??? 7.7 Mpc) bulunan bir  ULX olup, bu 

kayna??n XMM-Newton, Chandra ve Swift  X-???n uydular?n?n ar?iv ver iler i kullan?larak 

yay?n?m özellikler ini ara?t?rmaktay?z. Galaksinin XMM-Newton EPIC-pn görüntüsü ?ekil 

2'de ver ilmektedir.  6 y?ll?k bir  zaman dilimini kapsayan 7 XMM-Newton ve bir  Chandra ar?iv 

gözlemi analiz için yeter li istat ist i?e sahipt ir  ve bu ver iler i kullan?larak kayna??n uzun dönemli 

tayfsal özellikler ini incelemekteyiz. Bununla beraber, HST  ar?iv ver iler inde ULX'in opt ik 

kar??l???n?n belir lenmesi ara?t?rma konumuz içindedir  ve bu çal??mam?z devam etmektedir.
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?ekil 2: NGC 4258 galaksisin XMM-Newton EPIC-pn görüntüsü. Ye?il daire çal???lan ULX kayna??n 

pozisyonunu göstermektedir.
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HAPAX

Ayn? ?iir i Yaz?p Durmak

Kutsal hafta. Bir  kez daha dolunay.

Aç?yor der in gökyüzünde 

Buzdan bir  kr istal çiçe?i gibi.

Engin k?? burçlar? 

Dökülüyor i?lenmi? ?i?e

Deniz yönündeki  tepeler in ard?ndan. Art lar?nda,

Sonsuz karanl?kta, say?ya gelmez

Küçük ???k damlalar? ak?p gidiyor,

?

?

Ay ?????nda görebiliyorum ar?lar?n

Pencerenin alt?ndaki deli?e gir ip ç?karken,

Uçan evrenler gibi ???ldad?klar?n?

Ne anlam ta??yor. Bir  soru de?il, bir

Ç??l?k.

 

Kenneth Rexroth

?A?k ve ?syan? Kitab?ndan

T ürkçesi: Güven T uran



Bilim ve sözde-bilim yaln?z T ürkiye'de de?il di?er ülkelerde de 

çokça kar??t?r?lan iki kavram. Bunun bir incil sebebi toplumun 

bilgiyi güvenilir  kaynaklardan de?il gazetelerden ve sosyal 

medyadan edinmeye çal??mas?. Ku?kucu yet i?t ir ilmemi? 

bireylerden olu?an bir  toplumda ise de?il nitelikli i le niteliksiz 

bilgi, gerçek ve safsata dahi birbir inden ay?rt  edilemez hale gelir.

K itapç?larda ufoloji, parapsikoloji gibi sözde-bilim üzer ine yaz?lm?? 

onlarca kitap mevcutken ak?ll? insanlar?n neden do?ru olmayan 

?eylere inand?klar? üzer ine yaz?lm?? kitap say?s? bir  elin 

parmaklar?n? geçmez. Tevfik Uyar bu aç???n fark?nda olup y?llard?r 

kar??s?nda durmaya çal??t??? bir  di?er sözde-bilim olan astroloji 

hakk?nda yazd??? kitapla, astrolojiye hiç ele?t irel yakla?mam?? ya 

da dü?üncesinde do?ruyla yanl??? ay?rt  etmeyi ba?aramam?? 

insanlara astrolojinin nereden ç?kt???n?, neden sahte oldu?unu ve 

kehanet ler inin niçin tut tu?unu anlat?yor. K itab?n günlük dilde 

yaz?lm?? olmas? okumay? kolayla?t?r?rken yazar la sohbet içer isinde 

oldu?unuz hissini ya?at?yor. Bir  sahte inan??? ve merak duygusunun 

sömürülü?ünü durdurmak amac?yla yaz?lm?? bir  kitaba göre 

kullan?lan dilin sert  olmamas?, okuyucunun söylenenler i sonuna 

kadar dinlemesine ve önyarg?lar?n? kenara koyarak de?erlendirme 

yapmas?na imkân sa?l?yor. Tevfik Uyar anlat?mlar?n? hiç bir  

sayfada havada b?rakmayarak somut örnekler le destekliyor ve kitap 

boyunca bilimsel metod har icinde i?leyen bir  sürecin neden mant?k 

çerçevesi d???nda kalaca??n? aç?kl?yor. Gerçek burcunuzun ne 

oldu?unu, Charon'un üzer inize ne kadar etki yapt???n? ya da 

yükseleninizin ya?am?n?z? nas?l ?ekillendirdi?ini merak ediyor 

musunuz?

Yazar: Tevfik Uyar

K?rm?z? Kedi Yay?nevi, 2015, ?stanbul

gökyüzü kitapl???
Semih Çakmak

ZAMAN VE UZAY

Yazar: Mary Gribbin &  John Gribbin

T ÜB?TAK Yay?nevi, 2005, Ankara

Bir çocu?a yer kürenin e?r i geometr isini, küt lenin uzay-zaman? 

e?mesini, zaman?n göreli oldu?unu ya da Schrödinger 'in Kedisi'ni 

nas?l anlat?rs?n?z? Anlat?m yöntemini, çocuklar?n zihinler inde 

olaylar? görselleme biçimini göz önünde bulundurarak 

gerçekle?t iren yazar lar kulland?klar? tutar l? görseller le 

olu?turduklar? kitapta Zenon Paradoksu'ndan zaman?n 

süreklili?ine kadar bir  çok fizik konusunu parçalara ay?rarak 

küçük ya?taki okuyucular?n s?k?lmadan okumas?n? sa?layacak 

biçimde kurgulam?? ve iç içe geçirdikler i ba?l?klar? kusursuz bir  

?ekilde birbir ine ba?lam??lar. 

K itab?n yazar lar? birçok ba?ka popüler bilim kitab?na da imza 

atm?? olan iki astrofizikçi Mary ve John Gribbin. ?lk olarak 1994 

senesinde kaliteli ba?vuru kitapl??? ile ün yapm?? Dorling 

K indersley L imited'in Londra'da  bast??? kitap 11 sene sonra 

Gürsel Tanr?över çevir isiyle T übitak Yay?nevi taraf?ndan 

ülkemizde yay?mland?. Büyük boy ve cilt li olarak piyasaya sürülen 

kitap T übitak Yay?nlar?'n?n da uzun süre ba?vuru kitapl???nda 

kald? ve yenilenen kapa??yla y?llar  sonra tekrar bas?ld?. 

Günümüzde yeni bask?s? mevcut olmayan kitab? bulmak için küçük 

?ehir lerdeki kitap evler ini ziyaret edebilir  ya da sahaflar? 

dola?abilirsiniz. Güncelli?inden hiç bir  ?ey kaybetmeyen kitab? 

yaln?z çocu?unuza de?il kendinize de alm?? oldu?unuz bir  hediye 

olarak görmeniz mümkün. Modern fizik hakk?nda hiç bilgisi 

olmayan bir  kimsenin kitap sonunda evrene çok farkl? bir  

pencereden bakaca??n? vaad edebilir im.

AST ROLOJ?N?N 

B?L?MLE ?MT ?HANI
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Andromeda; 2.4 milyon I .Y. (???k y?l?) uza??m?zda, Dünya?ya en yak?n sarmal gökada. 

Andromeda'n?n yap?s? Samayolu Galaksisi'ninkine çok benzer ve ad? da bu nedenle 

Samanyolu'nun k?z karde?i olarak da biliniyor. Galaksimizin k?z karde?ini 

gözlemleyebilmek için ?ehir ler in ???k kir li li?inden uzak olmak yeter li. Keskin gözlü 

insanlar Andromeda Tak?my?ld?z?'na bakarak ç?plak gözle bile galaksiyi görebilir ler. 

Görüntüde, merkezde Andromeda Galaksisi'ni (M31), solda par?ldayan M110'u ve sa? 

a?a??da da M32'yi görebiliyoruz.

Bu foto?raf benim ilk der in astrofotografi ser imden bir  parça. Hassas astrofoto?rafç?l?k 

aç?s?ndan so?uk hava ve yo?un rüzgar ko?ullar? durumu zor la?t?r?yor ve bunlara ba?l? 

olarak teleskop aya??n?n sallanmas?, bana birçok kare kaybett irdi. Sonunda düzenleme 

için 20 kare kadar kurtarabildim. ??te sonuçlar.

gökyüzü foto?raflar?
Hessam Farazi Majd
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Çek im  detaylar ?: 

Yer: Sahand Da?? s?rt lar?, Tebr iz, ?ran

Tarih: 08.Haziran.2013

Ekipman: Canon 7d, Skywatcher 120 APO 

refraktör, Skywatcher EQ5 kundak

Yaz?l?m: Photoshop

Pozlama Zaman?: 20x30 saniye, toplam 6 dakika

ISO: 2000

gökyüzü kas?m-aral?k 2015



T ipik bir  gökku?a??n? genelde 180 derecelik bir  aç?ya sahip olacak ?ekilde yeryüzünde 

ba?lay?p tekrar yeryüzünde sonlan?yor ?ekilde görürüz.

Fakat bu resimde Güne?'in etraf?nda tam bir  ???k halkas? görülüyor ve muhtemelen biraz 

önce geçmi? bir  uça??n ard?ndan kalan bulut lar  ile beraber görsel olarak al???lagelmi?in 

d???nda bir  güzellik ortaya ç?k?yor.

Bunun sebebini ise havadaki su moleküller inin donunca özellikle cirrus bulut lar?n?n 

içinde yüksek ir t ifalarda alt?gen ?ekilli buz kr istaller i olu?mas? ve bu kr istaller in içinden 

geçen Güne? ???nlar?n?n k?r?l?p ve yans?mas? olu?turuyor.

Farkl? dalga boylar?na sahip Güne? ???nlar? ise bu kr istaller in içinden geçerken farkl? 

aç?lar la k?r?ld??? için Güne?'in çevresini halka ?eklinde saran renk tayf? görülebiliyor.

Zeynep Özbay Çek im  detaylar ?: 

Çekim tar ihi:  05.04.2015, saat ~11:30

Yer: Kapadokya Uçhisar Mevkii

Kamera: Nex-6 Sony E PZ 16 ? 50 mm, F3.5 -  5.6 

OSS



Özgür Can Özüdo?ru

bu ay gökyüzü

12 T ÜM GECE Taurids Meteor Ya?muru Zirve Günü 

(Saatte 10 gökta??)

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

6 SABAHA KAR?I Jüpiter-Ay yak?nla?mas?

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

7 SABAHA KAR?I Venüs-Ay yak?nla?mas?

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

2 SABAHA KAR?I Ay-Venüs yak?nla?mas?

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

Gezegen Merkür Venüs Mars

Parlakl?k 

(Kadir)

-0.5 -4.1 1.9

Dünyadan 

Uzakl?k(AB))

0.91 0.61 2.525

Jüpiter Satürn Uranüs Neptün

-1.6 0.4 5.1 6.8

7.203 10.125 18.145 28.089

Not: Y?ld?zlar, her gece yakla??k  4 dakika daha erken do?arlar. Her bir  15 

günlük per iyotta (15x4?=60?), 1 saat lik de?i?imle (gecikmeyle) ayn? gökyüzünü 

görürüz. 

Kaynaklar:

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi 

T übitak Gök Olaylar? Y?ll??? 2015

29 gökyüzü kas?m-aral?k 2015

18 T ÜM GECE Leonid Meteor Ya?muru (Saatte 50 

gökta??) 

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 



Gezegen Ak?am Konum Ö?len Konum Sabaha Kar?? 

Konum 

Merkür - - -

Venüs - - Do?u

Mars - - Do?u

Jüpiter - Do?u Tepe

Satürn - - -

Uranüs Do?u Güney Bat?

BU HAR?TA NASIL KULLANILIR?

Bu Harita 39? Kuzey Enlemi (Ankara Hizas?) 

civar?nda 15 Aral?k'ta 00:01?de gökyüzünde 

görebilece?iniz cisimler i göstermektedir. 

1 Aral?k için saat 01:01 

31 Aral?k için saat 23:01   

30

22 GECE 04.48 K?? Gündönümü (Gece ile gündüz 

e?it  ve k???n ilk günü. Bu günden sonra günler 

k?salacak) 

7 SABAHA KAR?I Ay-Venüs yak?nla?mas? 

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

13-14 T ÜM GECE Geminid Meteor Ya?muru 

zirve günü (saatte ortalama 120 gökta??)

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

17-25 T ÜM GECE Ursids Meteor Ya?muru. 

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 



gökyüzü
Ocak 2016'da

Geçmi?ten Günümüze 

MARS


