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gökyüzü haberleri
HUBBL E 26 YA?I NI
'K ABARCI K BULUT SUSU'
?L E K UT LUYOR
Çeviren: Emre Artan*

NASA'n?n Hubble Uzay Teleskobu'nun 26. ya? günü için astronomlar;
a??r?s?cak, dev bir y?ld?z?n olu?turdu?u kocaman bir balonun
foto?raf?n?taramaktalar. Hubble'?n Bubble Nebula (K abarc?k
Bulutsusu veya NGC 7635) görseli, teleskobun uzaya f?rlat?l???n?n 26.
ya? gününü kutlamak için seçildi.
NASA Genel Merkezi'ndeki (Washington, D.C.) NASA Bilimsel Uzay
K e?if ?daresi'nde astronom ve yard?mc?yönetici olarak çal??an John
Grunsfeld bu görselin anlam?n??u sözlerle ifade etti: ?Hubble
güne?imizin etraf?ndaki 26. dönü?ünü tamamlarken bu anlaml?günü,
genç bir y?ld?z?n çevresiyle aras?ndaki dinamik ve heyecanl?
etkile?iminin harika bir foto?raf?yla (foto?raf Wide Field Camera 3
ile elde edilen görsellerinin i?lenmesi ile olu?turulmu?) kutlamak
istedik. K abarc?k Bulutsusu'nun bu görüntüsüne bakt?kça Hubble'?n
bize sundu?u paha biçilemez arma?an?- içinde ya?ad???m?z

konumlanm?? gibi görünmesine sebep oluyor.
Toz kapl?yo?un so?uk hidrojen sütünlar?, foto?raf?n sol üst k?sm?nda
görülebilir. Yar?saydam balonun arka taraf?ndaki ?parmaklar? göze
çarp?yor.
Farkl?s?cakl?klara eri?en gazlar farkl?renkleri yay?yor: oksijen mavi
???k saçabilecek kadar ?s?nabilmi?, daha serin sütünlar ise hidrojen ve
azotun yayd??????klar?n birle?imiyle sar?bir renk alm??. K artal (Eagle)
Bulutsusu'nun içinde gözlenen ?Yarad?l??'?n Sütunlar?? K abarc?k
Bulutsusu'da gözlenen sütunlara epey benziyor. K artal
Bulutsusu'ndaki yap?larda gözlendi?i gibi, K abarc?k Bulutsu
sütunlar?da balonun içindeki parlak y?ld?z?n saçt???morötesi
???malarla ayd?nlan?yor.
K abarc?k Bulutsusu, William Herschel adl?yetenekli bir Britanyal?

muhte?em evreni en ön koltuklardan izleyebilme ?ans?n?-

astronom taraf?ndan 1787 ke?fedilmi?ti. Olu?umunda a??r?parlak,

dü?ünmeden edemiyoruz.?

dev ve k?sa ömürlü bir O y?ld?z?olan BD +60° 2522 rol oynam??. Bu

K abarc?k Bulutsusu 7 ???k y?ll???geni?li?inde ? güne?imiz ile en
yak?n?ndaki kom?u y?ld?z?olan Alpha Centauri aras?ndaki mesafenin
yakla??k bir buçuk kat?kadar bir mesafeden söz ediyoruz ? ve
Dünya'dan 7.100 ???k y?l?uzakl?kta, Cassiopeia Y?ld?z T ak?m?'nda
konumlanm??.
Bu ?köpüren? y?ld?z, Güne?'in yakla??k 45 kat?kadar daha büyüktür.
Yüzeydeki gaz, yüksek s?cakl?k sebebiyle d?? uzaya saatte 250 bin
kilometreden daha yüksek bir h?zla hareket eden bir ?y?ld?z rüzgar??
olarak yay?l?yor. D??a do?ru hareket eden ak?m önüne ç?kan
y?ld?zlararas?so?uk gaz?da ta??yarak yoluna devam ediyor ve bu

y?ld?z d?? yüzeyindeki hidrojenin ço?unu kaybetmi? ve art?k füzyon ile
bar?nd?rd???helyumu daha a??r elementlere çevirmekte. Bu y?ld?z
yakla??k 4 milyon ya??nda, 10 ile 20 milyon y?l aras?nda büyük
ihtimalle bir süpernova haline gelererek infilak edecek.
Hubble'?n Wide Field Camera 3 kameras?nebulay?görülebilir ???k
skalas?nda 2016'n?n ?ubat?'nda e?i bulunmaz bir netlikle
görüntülemi?. Renkler aras?nda mavi bölgeler oksijen, ye?iller
hidrojen ve k?rm?z?lar azot yo?unlu?una sahip bölgelere tekabul
ediyor Bu bilgi astronomlar?n bu karma??k sistemin geometrisini ve
dinamiklerini anlamalar?nda önemli bir fayda sa?layacak.

süreçte balonun d?? yüzeyi, önündeki kar?küreyerek yoluna devam

K abarc?k Bulutsusu Hubble'da bulunan çe?itli gereçler yard?m?yla

eden bir kar küre?i gibi, toplad???so?uk gazlarla ilerledikçe ?ekil

gözlenen az say?daki astronomik yap?dan biri. Hubble, Nebula'y?daha

buluyor.

önce Wide Field Planetary Camera (W FPC) ile 1992'nin Eylülü'nde

Balonun tek taraf?, kabuk yüzey d??ar?do?ru geni?ledikçe kar??la?t???
yo?un so?uk gaz bölgelerine çarp?yor. Bunun sonucunda olu?an

ve W FPC'nin ikinci modeli ile de 1999'un Nisan?'nda gözlemi?ti.
* Berlin Humboldt Üniversitesi Fizik Bölümü lisans ö?rencisi

asimetri, y?ld?z?n balonun merkezinden çok daha uzak bir yerinde
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gökyüzü haberleri

haber turu
Cemal ?en*

UZAY DA YANGI N

????RI L EB?L ?R

SPACEX M ARS PL ANI NI

M ODÜL L ER

AÇI K L ADI

Nisan ay?nda bir Cygnus kargo arac?Atlas V

Gelecekteki uzay çal??malar?n?n geli?imini

roketi ile uzaya ç?kt?. 3.5 tonluk ikmal ve

ilgilendiren bir ba?ka kargo ise SpaceX

bilimsel deney araçlar?n?Uluslararas?Uzay

firmas?n?n Dragon kapsülü ile Uzay

?stasyonu'na ta??yan Cygnus Uluslararas?

?stasyonu'na ula?t?r?lan BEAM (T he Bigelow

Uzay ?stasyonu (UU?)'na ikmal sonras?

Expandable Activity Module/Bigelow

atmosfere girerek yanarak yok ediliyor. Bu

Geni?leyebilir Aktivite Modülü) oldu. BEAM,

defaki Cygnus arac?n?n atmosferde

?i?irilebilir bir modül.

parçalanmadan önce son bir görevi var:
Yörüngede yanmak!

A??r yükleri uzaya ta??mak maliyet aç?s?ndan

SpaceX bir taraftan Dragon (Ejderha)
kapsülleriyle Uluslararas?Uzay
?stasyonu'na kargo ta??rken, bir taraftan da
"K ?z?l Ejderha" (Red Dragon) ile Mars'a
ini? yapmay?planl?yor. Üstelik Mars'a ini?
için hedeflenen zaman 2018 gibi oldukça
erken bir tarih. SpaceX'in kurucusu ve ba?
tasar?mc?s?Elon Musk'?n Mars'a ilgisi

zorlay?c?. Yörüngeye ç?kar?lacak ?eyleri

biliniyordu, kendisi daha önce Mars K oloni

Cygnus'un i?i bitince UU?'den ayr?l?p daha

s?n?rlayan bir di?er faktör ise hacim. Uzay

T a??y?c?s?planlar?n?aç?klam??t?. K ?z?l

alçak bir yörüngeye geçirilecek ve burada bir

araçlar?n?n rokete s??d?r?labilir olmas?için fazla

Ejderha ile insans?z bir uçu?

yang?n deneyi gerçekle?tirilecek. NASA bu

büyük olmamas?gerekiyor. ?i?irilebilir modül

gerçekle?tirilecek ve bu ini?ten elde edilen

deneyle mikro yerçekimi ortam?nda bir

fikri BEAM sayesinde ilk defa uzay ortam?nda

veriler gelecekteki görevlerde kullan?lacak.

yang?n?n ne ?ekilde hareket edebilece?ini

test edilmi? olacak. (NASA)

Bu veriler önemli zira Mars atmosferi inen
bir arac?yava?latabilecek kadar yo?un

ö?renmeye çal??acak. (Space.com)

de?il. NASA bu nedenle K ?z?l Dragon'un

CERES'?N PARL AK
NOK TAL ARI

UZAY DA M ARATON

ini? plan?n?n uygulanabilir olup olmad???n?
incelemi?ti. NASA'ya göre ba?arabilirler.
2020 y?l?nda NASA'n?n Mars'a gönderece?i

Uluslararas?Uzay ?stasyonu'nda bir taraftan

gezgin robotun toplayaca??örneklerin K ?z?l

Geçen y?ldan bu yana asteroid ku?a??n?n en

bilimsel ve teknolojik ilerleme için ad?mlar

Ejderha ile Dünya'ya yollanabilece?i fikri

büyük cismi olan cüce gezegen Ceres'in

at?l?rken içindeki astronotlar da mümkün

ortaya at?lm??t?. SpaceX'in yeni aç?klad???

üzerindeki parlak bölgelerin kayna??merak

oldu?unca Dünya'daki hayat?takip etmeye

planda ise böyle bir ayr?nt?yok. (NASA

konusu olmakta. NASA'n?n ?afak (Dawn)

çal???yorlar. Britanyal?astronot T im Peake,

Spaceflight)

uzay arac?ndan gelen parlak bölgenin ?imdiye

astronotlar?n kondisyon için kulland?klar?ko?u

kadarki en ayr?nt?l?görüntüleri, s?r perdesini

band?n?nda, L ondradaki binlerce ko?cuyla

biraz daha aralad?; ancak kesin bir ?ey

beraber 41.195 metre ko?arak L ondra

söyleyebilmek için hâlâ erken. (NASA JPL )

Maratonu'nu uzayda tamamlam?? oldu. (NASA)
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duyurular/etkinlikler
SEK ?Z?NC? ASTRONOM ?

ODT Ü AMAT ÖR AST RONOM?

Ö? RETM EN SEM ?NER?

T OPLULU? U 30 YA?I NDA

GERÇEK L E?T?R?L D?*
T ürkiye?nin en eski amatör gökbilim üniversite toplulu?u olan ODT Ü
Amatör Astronomi Toplulu?u (ODT Ü AAT ), bu sene kurulu?unun 30.
Y?l?n?12 Mart Cumartesi günü, ODT Ü K ültür ve K ongre Merkezi?nde
organize etti?i büyük bir konferans ile kutlad?. Toplulu?un eski
akademik dan??manlar?ndan Prof Dr. Mehmet Ali Alpar, Prof. Dr. Osman
Demircan ve Prof. Dr. ?brahim K üçük gibi isimlerin de konu?ma yapt???
etkinlikte ünlü gökyüzü foto?rafç?s?T unç Tezel de, tam Güne?
T utulmas??n?n ya?and???Singapur?dan telekonferans yolu ile etkinli?e
Gelenekselle?en Astronomi Ö?retmen Seminerlerinin 8.si olan

kat?ld?.

AÖS- 8; Hatay, Arsuz Belediyesi'nin deste?i ile 22/24 Nisan

1986 y?l?nda kurulan ODT Ü AAT, o dönemden bu yana bünyesinde

2016 tarihleri aras?nda Arsuz Gümü? Otelde gerçekle?tirildi.

T ürkiye astronomisi için çal??ma yürüten say?s?z ö?retmen, akademisyen

Düzenleme komitesinde Mehtap K avuzlu, Prof.Dr. Dursun

ve foto?rafç?ç?karm??t?r. ?lk kez Halley K uyruklu y?ld?z?n?gözlemek

K oçer , Doç.Dr. Memduh Sami T aner ve ö?retmenlerden

amac?yla topluluk taraf?ndan organize ettikleri ?enlik, T ÜB?T AK Ulusal

olu?an bir yerel komitenin yer ald???bu seminerin özelli?i, biz

Gözlemevi?nin kurulmas?ile birlikte zaman içinde Ulusal Gözlem ?enli?i

ö?retmenlerin ilk defa bu organizasyonun düzenlenmesinde yer

haline gelmi?tir. Topluluk ayn?zamanda, ?u anda okudu?unuz dergi olan

almam?z oldu. K ongre ba?kanl???n?Prof.Dr.Ethem Derman?

Gökyüzü Bülteni?ni 1994- 2002, 2006- 2012 y?llar?aras?nda T ürk

n?n yapt???seminere konu?mac?olarak Prof.Dr. Zeynel T unca,

Astronomi Derne?i ad?na yay?nlam?? ve 90'larda ayl?k bas?l?dergi,

Prof.Dr Zeki Aslan, Prof.Dr.Aysun Akyüz, Doç.Dr. Bülent

2006?n?n ard?ndan da e- Dergi olarak ç?karm??t?r. Ayr?ca internetin

Aslan, Ümit Fuat Özyar, T ahsin Demirciler kat?ld?. Ülkenin

T ürkiye?ye ilk geldi?i y?llarda topluluk ad?na al?nan internet sitesi

birçok ilinden farkl?bran?lardan 83 ö?retmenin ve baz?

gokyuzu.org, T ürkiye?nin ilk bilim web sitelerinden biri olmakla beraber,

ö?retmen adaylar?n?n kat?ld???bu seminerde, Yediden Yetmi?e

halen güncel olarak topluluk taraf?ndan kullan?lmaktad?r.

Gökbilim Gökyüzü, T ak?my?ld?zlar, Hareketler, Yak?n
Evrenimizi Modelleyelim, Güne? ve Ailesi , T utulmalar,
Mevsimler, T akvimler, Güne? Saatleri, ??ne Deli?i K ameras?ile
Güne? ve Ay Çap?n?n Ölçülmesi, Eratosthenes Yöntemi ile Yer
Yar?çap?Ölçümü, Ötegezegenler, I ??k K irlili?i , T UG ve Artvin
Özelinde Madencilik Sektörünün I ??k K irlili?i Aç?s?ndan
De?erlendirilmesi, Astronomide son geli?meler, Sahte Bilim ve
daha bir çok ba?l?klarla sunum ve uygulamal?atölyeler
gerçekle?tirildi. Üç gün boyunca Yerel komitede yer alan
ö?retmenler olarak biz de, ilk günden beri bizi destekleyen
hocalar?m?z ve seminere kat?l?m sa?layan, gökyüzüne bakmaya
ve onu tan?maya devam eden, kendini geli?tirmeyi önemseyen
ve ö?retmenlik mesle?ini büyük bir sevda ile yapmakta olan
ö?retmen arkada?lar?m?zla birlikte astronomi ve bilim
yolculu?una ç?km?? olduk.
* Etkinli?e kat?lan T avla Ahmet Edip Rende Ortaokulu
matematik ö?retmeni Onur K ?r?k'?n notlar?ndan derlenmi?tir.

Üstte: Topluluk, 30. Y?l Etkinli?i?nin ard?ndan ODT Ü K ültür ve K ongre
Merkezi önünde.
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göze çarpan kareler

ESO'nun ?ili'deki Paranal Gözlemevi'ndeki t arama t eleskobu ile elde edilen
bu görünt üde Samanyolu galaksimizin de bir parças? oldu?u 'Yerel
K üme'nin en uzak üyelerinden biri görülüyor. K e?finde ve t an?mlamas?nda
rol alan bilim insanlar?ndan (Wolf - L undmark - M elot t e ) yola ç?karak
W L M olarak adland?lan cüce galaksi bizden 8 milyon ???k y?l? uzakt a
bulunuyor. © ESO, VST/Omegacam L ocal Group Survey

kapak konusu

GÖK ADA MERK EZL ER?
VE SÜPER K ÜT L EL ?
K ARADEL ?K L ER
Yrd. Doç. Dr. Ay?e Ulubay*
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GÖK ADA MERK EZL ER?
VE SÜPER K ÜT L EL ?
K ARADEL ?K L ER

h?zlar?n K epler h?zlar olmas?, diskin etraf?nda döndü?ü cismin

Gelelim içinde ya?ad???m?z Samanyolu Gökadas?'na. Samanyolu,

yakla??k 3.7x107 Güne? kütleli bir karadelik oldu?u fikrinin ortaya

yukar?da anlat?lanlar gibi aktif bir gökada de?il. Ancak ayn?aktif

at?lmas?na neden oldu. ?ekil 2'de NGC4258 gökadas?n?n merkezinde

gökadalarda oldu?u gibi, merkezinde bir süper kütleli karadelik

gözlenen MASER benekleri ve konum- h?z diagram?

bar?nd?r?r. Bu nedenle de bize yakla??k 8 kpc'lik uzakl???ile [ 5; ve

gösterilmektedir.

buradaki referanslar] , süper kütleli karadelik bar?nd?ran di?er

NGC4258'in merkezinde bir süper kütleli karadeli?in varl???n?n

gökada merkezlerinde de gerçekle?mesi olas?pek çok astrofiziksel
sürecin incelenmesi için e?siz bir laboratuvar görevi görür.

"Bu ka da r küçük bir ha cim
içer isinde bu ka da r yüksek kütle ise
a nca k mer kezdeki cismin bir
ka r a delik olma s?dur umunda
ola bilir ."

S- y?ld?zlar?ad?verilen bir grup y?ld?z, Samanyolu merkezindeki
güçlü radyo kayna??SgrA* '?n etraf?nda merkezden yakla??k 0.04
pc'e kadarki bölgede yörünge hareketi yapar. Bu gruptaki
y?ld?zlardan bir tanesi, S2 y?ld?z?, SgrA* '?n etraf?ndaki K epler
yörüngesini 15 y?l gibi k?sa bir sürede tamamlar. Bu bölgenin
gözlemleri ba?lad???ndan beri S2, merkez etraf?ndaki bir yörüngeyi
tamamlam??t?r. Bu yörüngenin analizi, S2'nin etraf?nda doland???
cismin yakla??k 4x106 Güne? kütlesinde oldu?unu göstermektedir
[ 6] . Bu kadar küçük bir hacim içerisinde bu kadar yüksek kütle ise

ortaya art?lmas?ndan sonra, ?u ana dek, 100'den fazla gökadan?n
merkezinde MASER gözlemi yap?ld?ve bunlar?n yakla??k üçte
birinde MASER kayna??n?n bir kütle aktar?m diski ile ili?kisi
belirlendi (http://bit.ly/megamaser adresinden ve oradaki
referanslardan gözlenen MASERlar ile ilgili bilgi al?nabilir). ?leride

ancak merkezdeki cismin bir karadelik olmas?durumunda olabilir.
?ekil 3'te, Samanyolu merkezindeki süper kütleli karadeli?in
etraf?nda dolanan genç S- y?ld?zlar?n?n yörünge dizilimleri
gösterilmektedir (http://www.mpe.mpg.de/ir/GC adresinden
gözlemler sonucu olu?turulmu? animasyon izlenebilir).

yap?lacak gözlemler, gökada merkezlerindeki süper kütleli
karadelikler ile onlar?besleyen kütle aktar?m disklerinde

Samanyolu'nun merkezi, sadece karadelik ve genç S- y?ld?zlar?ndan

gerçekle?en fiziksel süreçler hakk?nda heyecan verici bilgiler

olu?maz, oldukça kalabal?k bir ortamd?r. K aradeli?e S- y?ld?zlar?ndan

sunmaya devam edecek.

biraz daha uzakta, yakla??k 0.04 pc- 0.5 pc aral???nda, yine genç
(birkaç milyon ya??nda) y?ld?zlardan olu?an, ancak S- y?ld?zlar?gibi
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GÖKADAM I ZDA
KARADEL?K
BARI NDI RAN Ç?FT
YI LDI Z S?STEM LER?
VE JETLER

Doç. Dr. Emrah K alemci*
?ekil 1: (Üstte) K ar adelik çift y?ld?z sisteminin temsili bir resmi. M adde kar adeli?e bir disk olu?tur ar ak akar.

E

vrendeki en ilginç

üretebilece?i en a??r element olan demir de üretildikten sonra nükleer füzyon sona erer.

gökcisimlerinden karadelikler

Enerji üretemeyen y?ld?z korkunç a??rl???n?n alt?nda çöker. ?iddetli çökme süpernova

bilimle u?ra?an u?ra?mayan

dedi?imiz büyük bir patlama ile sona erer. Her y?ld?z?n evrimi karadelikle sonuçlanmaz.

herkesin ilgisini çeker. Teknik

Güne? benzeri Gökadadaki y?ld?zlar?n büyük bir ço?unlu?unu olu?turan nispeten küçük

olarak bir olay ufku ile

kütleli y?ld?zlar evrimlerinin sonucu beyaz cüce haline gelirler. Sadece büyük kütleli

çevrelenmi? tekilliklerdir. Olay ufkundan
d??ar?ya hiçbir bilgi ç?kamaz, yani olay ufkunu
geçen madde ve ???k olay ufkunun içinde
kalmaya mahkumdur (Gökadam?zdaki kara
deliklerde önemi olmayan Hawking I ??mas?

y?ld?zlar?n evrimi süpernova patlamas?ile sora erer. Bunlardan kütleleri gerçekten
büyük olanlar karadelikleri yarat?rken daha küçük kütleli sistemler nötron y?ld?zlar?n?
yarat?r. Süpernova s?ras?ndaki kütleye ba?l?olarak baz?y?ld?zlarda çökme s?ras?nda
büyük bir h?zla birle?en eksi yüklü elektronlar ve art?yüklü protonlar yüksüz nötronlar?
yarat?rlar, ve olu?an nötron bas?nc?çökmeyi durdurur ve nötron y?ld?z?n?olu?turur.

hariç). Gökbilim için ilgi çekici karadelikler

Daha a??r y?ld?zlarda yakla??k 10 Güne? kütlesi madde çökerken o kadar küçük bir

iki çe?ittir. Orijinal kütlesi 30 Güne?

alana s?k???r ki bu alandan kaçmak için gereken h?z ???k h?z?n?geçer, ve bir karadelik

kütlesinden büyük y?ld?zlar?n evrimi sonucu

olu?ur. T ipik 10 Güne? kütleli dönmeyen bir GK K ?nin olay ufku büyüklü?ü

olu?an karadelikler (Güne? kütleli karadelik,

(Schwarzchild yar?çap?) 30 km civar?ndad?r.

GK K ) ve gökada merkezlerindeki dev
karadelikler. Çok büyük kütleli y?ld?zlar
kuvvetli rüzgarlar üreterek k?sa zamanda
evrimle?ir ve üzerlerindeki maddenin büyük
k?sm?n?atarlar. Y?ld?z?n iç katmanlar?nda hafif
elementler nükleer füzyon reaksiyonlar?ile
a??r elementlere dönü?ürler. Bu s?rada ortaya
ç?kan enerji ve bas?nç y?ld?z?n kendi a??rl???
alt?nda çökmesine engel olur. Y?ld?zlar?n

18

T an?mlar?gere?i karadelikler kendi ba?lar?na ???ma yapmazlar. Dolay?s?yla karadelikleri
sadece etraf?ndaki maddeye yapt?klar?etkiler ile bulabiliriz. Gökadam?z?n büyüklü?ünü
dü?ündü?ümüzde 30 km çapl?gökcisimlerini bulman?n zorlu?u anla??labilir. Ama do?a
bu konuda bize yard?mc?olur. Gökadalardaki y?ld?zlar?n büyük k?sm?çift y?ld?z
sistemleridir, ve süpernova s?ras?nda birbirlerinden kopmazlarsa beraber evrimle?meye
devam ederek karadelik çift y?ld?z sistemlerini olu?tururlar (?ekil 1). Yolda? y?ld?zdan
madde ak????ekilde görüldü?ü gibi bir disk olu?turarak gerçekle?ir. Bu diske y???lma
diski denir. Burada önemli bir nokta, benzeri madde aktar?m?n?n nötron y?ld?z?ve hatta
beyaz cüce içeren çift y?ld?z sistemlerinde de görülebilece?idir. Dolay?s?yla, gözlenen

gökyüzü may?s - haziran 2016

?ekil 1: (Üstte) K ar adelik çift y?ld?z sisteminin temsili bir resmi. M adde kar adeli?e bir disk olu?tur ar ak akar.

?ekil 3: (Solda) Radyo
teleskoplar ?ile çözümlenmi?
GK K ?ler. Sol üst Cyg X-1, Sa?
üst GRS 1915+105. Sol alt SS
443, ve sa? alt 1E1740.7-2942.

yumu?ak döneme geçen sistem madde ak???azalana kadar bu
dönemde kal?r. Bu dönem içinde jet gözlenmez. Madde ak???
azald???nda (sönüm dönemine girildi?inde) tayfta sertle?meye ba?lar
ve s?k?jetler tekrar olu?ur. Sabanc?Üniversitesi?nde yap?lan
çal??malarda GK K ?lardaki jetlerin olu?umu ve kaybolmas?s?ras?ndaki
süreçler radyo teleskoplar?, optik ve k?z?lötesi teleskoplar?ve uzaydan
yap?lan X- ???n?gözlemleri kullan?larak incelenmektedir [ 4,5] . Bu
çal??malar s?ras?nda T ÜB?T AK Ulusal Gözlemevi?ndeki teleskoplar da
kullan?lmaktad?r. Jetler yak?n k?z?lötesinde yo?un ???n?m yapt?klar?
için, Erzurum?da yap?m?devam eden 4 metrelik DAG da [ 6]
karadelikleri ve jet olu?umunu anlamak için yap?lan çal??malara
büyük katk?da bulunacakt?r.

K aynaklar:
[ 1] https://www.ligo.caltech.edu/detection
[ 2] Belloni, T., 2010, ?States and T ransitions in Black Hole Binaries?,
T he Jet Paradigm, L ecture Notes in Physics, Volume 794. I SBN

?ekil 4: (Üstte) Par lama evr imi, tayfsal dönemler in ser tlik/par lakl?k
gr afi?i ve j etler le ilgisi.

978- 3- 540- 76936- 1. Springer- Verlag Berlin Heidelberg, p. 53.
[ 3] Gallo, E. 2010. ?States and T ransitions in Black Hole Binaries?, T he Jet Paradigm, L ecture Notes in Physics, Volume 794. I SBN
978- 3- 540- 76936- 1. Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 85.
[ 4] K alemci, E. ve ark., 2013. ?Complete Multiwavelength Evolution of Galactic Black Hole T ransients During Outburst Decay I : Conditions
for "Compact" Jet Formation?, ApJ, 779, 95.
[ 5] Dinçer T. Ve ark. 2014. ?Complete Multiwavelength Evolution of Galactic Black Hole T ransients During Outburst Decay I I : Compact Jets
and X- ray Variability Properties?, ApJ, 795, 73.
[ 6] http://dag- tr.org/
* Sabanc?Üniversitesi, Mühendislik ve Do?a Bilimleri Fakültesi ö?retim üyesi
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dalga dedektörde bir sinyal olu?turur.
Böylesine hassas bir donan?m, her ne kadar izole
edilmi? olsa da, yerel etkilerden de etkileniyor. Bu
sebeple L I GO birbirinden bu kadar uzakta
dedektöre ihtiyaç duyuyor, yerel etkilerden
kaynaklanan "gürültüler" sadece bir dedektörü
etkilerken, kütleçekim dalgalar?her iki dedektörde
de ayn?sinyali okunmas?na sebep olur. L I GO'nun
gözlemledi?i olayda da bir dedektör ayn?sinyali 10
ms kadar bir zaman fark?yla tespit etti. Bu olayda,
birbiri etraf?nda dönen iki karadelik çok kuvvetli
bir kütleçekim dalgas?yay?yordu, ayn??ekilde
enerjilerinde çok h?zl?bir ?ekilde azalma vard?.
Sonraki a?amada h?zlar?iyice artt?ve sarmal
?ekilde birbirlerinin içine dü?tüler. Gelen
frekanstaki art??, dönü? h?zlar?ndaki bu art???i?aret
etmektedir. Bu yüzden sinyalin ba??ndaki bas sesler
dönü? h?z?n?n "nispeten" yava? oldu?unu ifade
ederken, tiz sesler de dönü? h?z?n?n iyice artt???n?

Üstte: L I GO'nun bir i L ivingston L ouisiana, di?er i Hanfor d Washington'da iki far kl?yer deki
gözlemevinden al?nan kütleçekim dalga sinyaller i, Einstein'?n genel görelilik teor isinin
öngör dü?ü sinyaller le bir likte gör ülüyor. Gr afikler in yatay eksenler i zaman?, dikey eksenler i
de dalgalar ?n etkisiyle uzunluklar daki de?i?imi göster iyor. Her iki gr afik de al?nan sinyalin
genel görelilik ile uyumlu oldu?unu aç?k bir ?ekilde ifade ediyor. ©L I GO/CalTech

göstermektedir. Bu iki karadeli?in birle?mesi

Almanya, ?talya ve Hindistan'da da L I GO benzeri çal??malar?n devreye girmesi planlan?yor,

s?ras?nda saniye mertebesinde k?sa bir sürede 3

bunlar?n yan?nda bir de özellikle Avrupa'dan bilim insanlar?n?n katk?s?yla geli?tirilen L I SA

Güne? kütlesi, yani toplam kütlenin %5'i

projesi var. Bu proje kapsam?nda uzaya bir dedektör f?rlat?lacak ve daha geni? bir mesafe

kütleçekim dalgas?olarak yay?l?yor, sinyaldeki

aral???ndan ölçüm yaparak, sinyal daha iyi lokalize edilebilecek hale gelecek. Dedektörün

yüksek frekanslara kar??l?k gelen evre asl?nda tam

uzayda olmas?n?n ba?ka avantajlar?da var, ancak L I SA'n?n alg?layabilece?i frekans aral???

olarak budur.

L I GO kadar yüksek de?il. L I GO audio frekanslarda, yani 100 Hz civar?nda çal???yorken,
L I SA 10 Hz alt?ndaki frekanslarda çal??acak. Bu da astrofiziksel olarak, iki y?ld?z?n

L I GO'nun bu ke?fiyle beraber astronomi ve fizikte

birbirine dü?mesinin son saatlerini de?il, ondan önceki bir evreyi görece?iz demek.

yeni bir ça? ba?l?yor. Elektromanyetik olarak

Böylece çift y?ld?zlar?n evrimi üzerine bir tak?m ba??ms?z k?s?tlar gelecek, baz?durumlarda

gözlenemeyen olaylar?, örne?in galaksi

da iki evre birinden di?erine çok çabuk geçecek ve birbiri hakk?nda tamamlay?c?bilgiler

merkezlerindeki devasa karadeliklerin etraf?ndaki

verecek. Hassasiyetin de artmas?yla çift y?ld?zlar?n nas?l evrimle?ti?i ve karadeliklerin nas?l

hareketleri art?k kütleçekimi ile görece?iz

olu?tu?u gibi konularda 2020'ye kadar yeterince ilerleme kaydedebilece?iz.

diyebiliriz. Bunu evrenin ne kadar eski zamanlar?na
kadar görece?imiz ise L I GO'nun sahip oldu?u
hassasiyetin ne kadar artaca??na ba?l?. 2020'ye
kadar hassasiyetin 10 kat artt?r?lmas?planlan?yor.
Böylece dedektör 10 kat daha zay?f sinyalleri

Bu yaz?n?n derlenmesinde Bilim K azan?sesli yay?n?n 'K ütleçekimsel Dalgalar' bölümünden
yararlan?lm??t?r. ?lgili yay?n?dinlemek için: https://bilimkazani.org/

[ 1] Sabanc?Üniversitesi, Mühendislik ve Do?a Bilimleri Fakültesi ö?retim üyesi
[ 2] ?T Ü Fizik Mühendisli?i Bölümü L isans Ö?rencisi

alg?layabilecek, dolay?s?yla 10 kat daha uzak
mesafelerden veri al?nabilecek. Bu da 1000 kat gibi
daha büyük bir hacime denk geliyor, ba?ka bir
deyi?le 1000 kat daha fazla olay gözlemlenebilecek.
Ayr?ca hassasiyetin artmas?yla birlikte,
karadelik- nötron y?ld?z?veya iki nötron y?ld?z?
çiftinin birle?mesi gibi olaylar da kütleçekimsel
olarak gözlemlenebilecek. Nötron y?ld?zlar?,
karadelikler gibi etraf?ndaki her maddeyi
yutmad?klar?için onlardan elektromanyetik
sinyaller alabiliyoruz, ayn?zamanda kütleçekimsel
olarak da görebilmek bizlere çok daha fazla bilgi
sa?layacak. Di?er taraftan, Big Bang sonras?erken
evreden bilgi alabilecek bir hassasiyete sahip
olunmayacak, ama evrenin orta ya?lar?nda, ?u an
gördüklerimize göre çok daha eski türden
galaksilerde ne oldu?unu kütleçekimsel olarak
görebilece?iz.
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Üstte: Dör t kilometre uzunlu?unda betondan L -?eklinde iki tüpten olu?an L I GO kütleçekim
dalgalar ?gözlemevi. ©L I GO
gökyüzü may?s - haziran 2016

yapabilirler. Bugün ad?na Hawking s?cakl???

yönünde motive etmi?tir. K aradelikler genel görelili?in ilk çözümünde ortaya ç?kan ve bir çok

dedi?imiz bu ke?fin ard?ndan Bekenstein??n

farkl?durum için çözümleri olan nesneler olduklar?ndan alternatif kuramlar?n incelenmesi

entropi fikri kabul görmü?, karadelik

aç?s?ndan önemlidirler. Schwarzschild çözümü genel görelili?in bir çözümü oldu?u gibi

termodinami?inin temelleri at?lm??t?r.

kuadratik genelçekim kuram?n?n da bir çözümüdür. Dolay?s?yla cevab?n?arad???m?z soru

Termodinamik ve karadelik mekani?i
yasalar?n?a?a??daki gibi özetleyebiliriz:

Schwarzschild çözümü d???nda kuram?n bize hangi tip karadelik çözümleri verece?idir. Genel
görelilik kuram?ndaki karadelik çözümleri için bulunan entropi de?eri daima karadeli?in
yüzey alan?n?n dörtte biri olarak bulunmu?tur. Dolay?s?yla kuadratik genelçekim kuram?için

Termodinamik yasalar?:

karadelik entropisinin hesaplanmas?, genel görelilik ile bu kuram aras?nda ne gibi farklar

- 0.yasa: Denge durumundaki bir cismin

oldu?unu anlamak aç?s?ndan önemlidir. Tez çal??mam?zda geometriyi de?i?tirerek ne tip

s?cakl???cisim boyunca sabittir.

karadelik çözümleri elde edebiliriz ve bu çözümlerin entropi ifadeleri nas?l olur sorusuna
cevap aramaya çal??t?k. Buldu?umuz sonuçlarda çözüm de?i?se bile klasik entropi ifadesinin

- 1.yasa: Enerji korunumludur. Bir sistemin

yüzey alan?yla orant?l?oldu?unu gördük.

iç enerjisindeki de?i?im, o sistemi
betimleyen parametrelerin de?i?imine

Daha geni? aç?klamalar ve matematiksel ifadeler için:

e?ittir.

1. R. M. Wald, ?T he T hermodynamics of Black Holes?, L iving Rev. Rel. 4:6 (2001);

- 2.yasa: Bir sistemin entropisindeki

[ arXiv:9912119 [ gr- qc] ] .

de?i?im daima s?f?rdan büyük veya s?f?ra

2. A. Dabholkar ve S. Nampuri, ?L ectures on Quantum Black Holes?, L ect. Notes

e?ittir.

Phys.851(2012) 165- 232; [ arXiv:1208.4814v1 [ hep- th] ] .

- 3.yasa: Bir sistemin s?cakl???hiçbir ?ekilde

Referans: Mehmet Helva, K uadratik Genelçekim K uram?nda K aradelik Çözümleri ve Entropi,

mutlak s?f?r (- 273 derece) yap?lamaz.

(Bas?lmam?? Yüksek L isans Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimeri

K aradelik mekani?i yasalar?:

Enstitüsü, ?stanbul, 2015, s. 63. (Tez Dan??man?: Prof. Dr. Cemsinan Deliduman)

- 0.yasa: K aradeli?in yüzey genelçekim

* Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü Doktora Ö?rencisi

ivmesi olay ufku boyunca sabittir.
- 1.yasa: K ütle korunumludur. K aradeli?in

OKURLARA ÇA? RI

kütlesindeki de?i?im, onu tan?mlayan

?ki ayl?k olarak yay?nlad???m?z Türk Ast ronomi Derne?i Gökyüzü Bült eni'ni ast ronomi üzerine

parametrelerin de?i?imine e?ittir.

çal??an veya ast ronomiye ilgili amat ör bir ekip olarak yay?nl?yoruz. Yeni say?lar?m?zla birlikt e

- 2.yasa: K aradeli?in olay ufkunun alan?

bült ende yeni kö?eler ve birçok konuda özgün içeri?e yer vermeye ba?lad?k; önümüzdeki say?larla

zamanla azalmaz.

bunu sürdürmek ve bült eni gökyüzüne merakl?geni? bir kit leye ula?t ?rmak ist iyoruz. Bu nokt ada
bült ende yay?nlamak üzere ast ronomi/ast rofizik çal??malar?yürüt en t üm ö?renciler ve ö?ret im

- 3.yasa: Hiçbir ?ekilde yüzey genelçekim
ivmesi s?f?r yap?lamaz.

görevlilerine bir ça?r?da bulunmak ist iyoruz. Bült ende a?a??da yer verilen ba?l?klar dahilinde
özgün yaz?, çeviri ve derleme kat k?lar?n?z?bizlerle payla?abilirsiniz:

K aradeliklerin termodinamik özelliklerinin
anla??lmas?genelçekimin kuantum
kuram?n?n geli?tirilmesi aç?s?ndan da
önemlidir. Bir sistemin makroskopik

- Haber l er : Çe?it li uzay ajanslar?n?n (NASA, ESA vb.) ve büyük t eleskop projelerinin (Hubble,
Chandra vb.) bas?n duyurular?n?t emel alarak, gerekli yerlerde k?sa aç?klamalar ekleyip
olu?t urulmu? derleme yaz?lar?(yakla??k 250- 300 kelime)

entropisi o sistemin mikrodurumlar?

- Ast r on om i /Ast r of i zi k Ar a?t ?r m al ar ?: Okurlar?n kendi ara?t ?rmalar?n?, t ez çal??malar?n?

üzerinden hesaplanabilir. Mikrodurumlar?n

ula??labilir ve anla??labilir (denklem ifadeleri kullanmadan) bir dille genel okuyucuya yönelik

anla??lmas?ise kuantum mekaniksel aç?dan

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

sistem üzerine yorum yapabilmemizi sa?lar.

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

K uadratik genelçekim kuramlar?Einstein??n

fot o?raflar?n?, fot o?raf?n k?sa bir hikayesiyle payla?t ?klar?fot o?raf ve yaz?lar (fot o?raf?n yüksek

genelçekim kuram?na bir alternatif olarak

çözünürlüklü hali ve yaz?için yakla??k 100- 150 kelime)

ortaya ç?km??t?r. Genel görelilik birçok

?ki ayda bir, ilgili ay?n ort as?nda yay?nlanan Gökyüzü Bült eninde yay?nlanmak üzere kat k?lar?n?z?

testten geçmi? olmas?na ra?men (son olarak

yay?nlanacak ay?n 1'ine kadar (örne?in Temmuz- A?ust os 2016 say?s?için son t arih 1 Temmuz)

genelçekim dalgalar?da gözlendi) kuram?n
kuantize edilememesi ve bilinen baryonik
madde da??l?m?için evrenin ivmelenerek
geni?lemesini aç?klayamamas?, fizikçileri
daha kapsaml?bir kuram olu?turmak
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gok yu zu @t ad.or g.t r adresine, kullan?lacak görselin yüksek çözünürlüklü hali ve yaz?n?n
OpenOffice ya da Word gibi bir yaz?edit örüyle haz?rlanm?? halini gönderebilirsiniz. K at k?lar?n?z
yay?n kurulu t araf?ndan de?erlendirilip uygun görüldü?ü t akdirde bir sonraki say?da
yay?mlanacakt ?r.
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gökyüzü kitapl???
Semih Çakmak

EVREN K AÇ YA?I NDA

YI L DI ZL ARDAN
EBED?YET E

Yazar: David A. Weintraub

Yazar: L ouis - Auguste Blanqui

Çevirmen: Ula? Apak

Çevirmen: Cemal Yard?mc?

Alfa Yay?nlar?, 2015, ?stanbul

Metis Yay?nlar?, 2015, ?stanbul

Bir ak?am üzeri yine sürekli u?rad???n?z kitapç?ya giriyor, bilim

Blanqui, ömrünün yar?s?n?hapishanelerde geçiren, sosyalist ve

kitaplar?n?n bulundu?u raflara yöneliyorsunuz. Deneyimli bir

politik aktivist bir yazar. Y?ld?zlardan Ebediyete, 1872 senesinde

okuyucusunuz. Astronomi ile alakal?nitelikli bir kitap bas?lm??

T aureau K alesi Hapishanesi'nde kaleme ald???bir metin. Metnin

olmas?na ihtimal vermiyor fakat içten içe bunu ümit ederek göz

T ürkçe'ye kazand?r?lmas?ise C.P. Snow'un 1950'lerde ortaya att???

gezdiriyorsunuz raflara. Evren K aç Ya??nda'y?elinize ald???n?zda

'?ki K ültür' dü?üncesi ile yak?ndan ili?kili. Bu dü?ünceye göre 20.

bir z?rva ile kar??la?maktan korkarak kitab?n ortas?n?aç?yorsunuz.

yüzy?lda gerçekle?en devrimsel bilimsel geli?meler kar??s?nda

K ar??n?za AAVSO verileri,"T he Astrophysical Journal" makaleleri

kay?ts?z kalan sosyal bilimciler, benzer ?ekilde sosyal bilimlere uzak

ve Springer taraf?ndan bas?lan kitaplardan al?nt?lanm?? bilgiler,

olan bilim insanlar?, ortada metafizik dü?ünceler ve mistisizmin kol

büyüleyici grafikler ç?k?yor. ?a?k?nl?kla sayfa içi referanslara

gezmesi için gereken ortam?haz?rlad?lar. Bu kitap ile günümüzde

bak?yor, hepsinin özenle haz?rland???n?görüyorsunuz. Yanl??l?kla

hâlâ mevcut olan fennî ve sosyal bilimlerin birbirlerine kar??

popüler bilim kitaplar?aras?na kar??an bir fizik kitab?m?diye

koyduklar?uzakl???n bir nebze azalt?lmas?amaçlan?yor.

merak ederek fizik notasyonlar?ar?yor gözünüz fakat okuyucuyu
korkutacak hiç bir ?ey bulam?yorsunuz içinde. K itab?al?p ko?arak
evinize gidiyorsunuz.

Walter Benjamin ve Jorge L uis Borges 1930'larda metni ke?fedene
kadar gizli kalm?? bir paralel evren anlat?s?var bu kitapta.
Günümüzde sürekli kula??m?za çal?nan çoklu dünyalar

Ba?larda k?sa bir tarih anlat?s?görüp geçecekken gözünüz

yorumunun asl?nda ne kadar eskiden beri var oldu?u görülebilir,

Maxwell- Boltzmann da??l?m?na tak?l?yor. Okuyorsunuz. Henüz

Blanqui, döneminde yap?lan tayf analizleri ve L aplace'?n

yüzüncü sayfaya gelmeden Hertzsprung- Russell Diyagram?ile

Evrendo?um K uram?'n?, savlar?n?n temeline koyuyor ve sonsuz

tan???yor sonraki sayfalar boyunca y?ld?zlar?n evrimine H- R

evren üzerine kurdu?u dü?üncelerini felsefi ba?lamda geli?tirerek

diyagram?üzerinden yap?lan detayl?anlat?mlarla ?ahit

yaz?ya geçiriyor.

oluyorsunuz. K itab?n sonuna yakla??rken astrofizik ve
kozmolojideki en güncel verilere bir bak?? at?yor ?imdiye kadar
T ürkçe bas?lm?? en ciddi popüler astronomi kitab?n?okumu?
olman?n hazz?n?ya??yorsunuz.
Hâlâ bu ele?tiriyi okuyarak vakit mi kaybediyorsunuz?

K itapta yaln?zca Blanqui'nin metni de?il; Jacques Ranciere'nin
pozitivizm ve mekanik determinizm, Aykut Çelebi'nin Benjamin ve
Borges eserlerinde Blanqui etkisi, Berna K ?l?nç'?n metnin tarih
içindeki yeri ve T uncay Birkan'?n ku?kuculu?un yayg?nla?t???
uzunca bir dönem sonras?nda böylesi bir metinden ne
beklenebilece?ine dair yazd?klar?yaz?lar da yer al?yor kitapta.

26

gökyüzü may?s - haziran 2016

28

gökyüzü may?s - haziran 2016

bulstronoca

par?lt?lar

?. Ceyhun Andaç

Nuray Saatçio?lu Uygur

MEHT AP

BO? AZ?Ç? YAL I L ARI / Yal?larda Günler ve Saatler
...
Ve sonra, bazan mehtap gelir, inan?lmaz, t?ls?ml?
bir füsunla,- edebiyat?m?za, resmimize ve
musikimize daha aksettirememi?
oldu?umuz- par?lt?lariyle ?iirini ta yal?n?n
önündeki son sulara kadar serer, güya yal?n?n
içine, ruhuna girmek isterdi. Ve r?ht?m?n önünde
sallanan küçük dalga üstündeki bu mehtap
parças?, haf?zas?z suyun üstünde kendinden
habersiz oyn?yan bu ???k parças?, gafil ve ilahi bir
çocuk gibi rikkatime dokunurdu. Onu ne çok
severdim!
...
Yu k ar ?dan A?a??ya:
1. Gökkürede eklipti?in geçti?i ve 12 tak?my?ld?z?n?n e?it aral?klarla

Ruhu inceltmek içinse bir Bo?aziçi gününün
güzel hüzünleri ve bir Bo?aziçi gurubunun kanl?
trajedileri kafidir.

da??ld???ku?ak; 2. Bakmaktan yorulunmayan, sonsuz mavili?i iyonosfer

?

içindeki parçac?klardan ileri gelen, ?...kubbe?; 3. Gökcisimlerinin

Nas?l içki içilirse burada öyle mehtap içenler
gördüm. Ailemin azas?, diyebilirim ki, sigara ve
mehtap içerlerdi.

beraberinde oldu?u di?er gökcisimleriyle kolektif bir biçimde
belirlenmi? yollar?; 4. Hidrojenin alfa çizgisi ?????nda çekilen Güne?
foto?raflar?nda görülen kara çizgiler; 5. Gökyüzü bülteni A?ustos 2016
say?s?kapak konusu, Harvard Üniversitesi'nde ö?retim üyesi olan Dr.

Abdülhak ?inasi Hisar

Betül K açar'?n çal??ma konusu; 6. Bir y?ld?z türüyle de özde?le?en
atomalt?parçac?k; 7. Genelde radyo ve x- ???n?nda düzenli ???ma yapan,

küçük bir parças?ya da tamam?; 8. L ogaritmik de?i?imde taban?n

ilk ke?fedilen örne?inin ad?L GM- 1 konan yo?un (t?k?z) nesne türü; 8.

kuvvetlerinde bir birim de?i?im anlam?na gelen astronomi ölçe?i; 9.

Bir ???k ak?s?birimi, 9. Astrofiziksel ortamlar?n çokça bulundu?u, çok

Eski dilde evren, uçsuz bucaks?z; 10. Tekrarl?olaylarda bir dönüm

yo?un s?cakl?k ve bas?nçta gözlenebilen madde faz?; 10. Ay?n/güne?in

içindeki her bir nokta, konum ya da durum; 11. T riangulum

döngüsünde gelip geri döndü?ü yer; 11. L epus tak?my?ld?z?n?n T ürkçe

tak?my?ld?z?n?n T ürkçe ismi; 12. 18.- 19. yy.larda ya?am??, astronomi

ismi; 12. K üçüklük betimlemek için kullan?lan y?ld?z, galaksi, gezegen

katalo?uyla bilinen, 110 tanesi kendi ismiyle an?lan gökcisimlerinin

ya da parlama ?s?fat??.

ka?ifi önemli Frans?z astronom; 13. Astronomide kullan?lan bir
zaman birimi, ?...tarihi?, ?...takvimi?, ad?ünlü Roma imparatoru

Sol dan Sa?a
1. Dünyan?n yörüngesinin Güne?'e en uzak noktas?; 2. Toplan?lan, e?

Ceaser'dan gelir.
Notlar: Bana ilk defa bu entelektüel f?rsat?sundu?u için Gökyüzü'ne ve

özellikteki uçlardan herbiri, ?...dairesi?, ?manyetik...?; 3. Optikte

düzenleyici ekibine, ba?lang?çtaki yard?mlar?için merakl?astrofizikçi

toplanma noktas?, bir elipsin iki e? özellikli noktas?ndan biri; 4.

arkada??m Can Güngör'e, akl?ma bu tip ?eylerle u?ra?man?n tohumlar?n?atan

Anakoldaki ya?am?n?tamamlayan y?ld?zlar?n parlakl?klar?n?bir anda 19

tüm romanlara/romanc?lara, özellikle Oulipoculara ve George Perec'e

kadir artt?ran patlaman?n ismi, ?...kal?nt?s??; 5. Güne?in (ve güne?

te?ekkürler. T an?mlarda ?Gökbilim Terimleri Sözlü?ü ve K ar??l?klar

benzeri y?ld?zlar?n) en d?? katman?; 6. Gökyüzü'nün bu say?s?n?n

K ?lavuzu? ve ?dersimiz.com?- Uzay ve Astronomi terimleri sözlüklerinden

kapa??na ismini veren, iki tanesinin birle?mesinin mucizevi tan?kl???

yararlan?lm??t?r.

sonucu sayelerinde kütleçekimsel dalgalar?n gözlemi sa?lanan,

Bulmacan?n tam çözümünü gok yu zu @t ad.or g.t r adresine isim/soyisim ve

?gözlenemeyen? gökcisimleri; 7. Teleskoplardan sa?lanan ham bilginin

aç?k adresini gönderen iki okurumuza bir süprizimiz var!
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Tem m uz-A?ustos 2016'da

g ökyüzü

Evrenin "ilk görüntüsü"
KOZM?K M?K RODAL GA
ARK APL AN I ?I NI MI

