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öNsöz
Merhaba,

Türk Astronomi Derneği ailesi olarak herkese çok güzel 
bir yıl diliyoruz. Bilimle ilgilenen, sorgulayan, merak eden bir 
toplum olma yolundaki ilerleyişimizin sekteye uğramaması 
dileğiyle. 

Yeni kuşakların fen bilimlerine olan ilgisinin artmasında 
Gökyüzü olarak daha somut katkılar yapabilmeyi istiyoruz. 
Elektronik bültenimiz Gökyüzü’nü, Ocak 2014 sayısıyla birlik-
te, basılı olarak da dağıtmaya başlıyoruz. Elbette bu konuda 
bizi sınırlayan ekonomik engeller olacaktır. Ancak başlangıç 
olarak, Türkiye’deki tüm astronomi ve astrofizik bölümlerine, 
astrofizik anabilim dalı olan fizik bölümlerine, uzay bilimleri 
ve teknoloji bölümlerine, özel veya kamu gözlemevlerine ve 
gezegenevlerine belirli sayılarda Gökyüzü ulaştırmayı hedefli-
yoruz. Bu konuda bize destek olan, baskı ve dağıtım işini üst-
lenen NURANOĞLU’na çok teşekkür ediyoruz. 

Yeni yılla birlikte Gökyüzü’nün tasarımında da değişiklik 
var. Bu değişim esas olarak, Gökyüzü’nü baskıya uyumlu hale 
getirmek için olsa da, geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz deneyimler-
le gerekli gördüğümüz bir adımdı. Baskıya uyum sürecinde, 
ufak tefek değişimler yine olabilir. Bu konuda bizi anlayışla 
karşılayacağınızı umuyoruz. Gökyüzü’nün tasarımında canla 
başla çalışan arkadaşımız Serkan Uslu’ya ayrıca çok teşekkür 
ediyoruz.

Sinan ALİŞ
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Geride bıraktığımız 2013 yılı, 24. Güneş Çevrimi’nin 
maksimumu olması beklenirken, Güneş’te fazla etkinlik 
göre mediğimiz bir yıl oldu. Ancak yeni yılın ilk gününde 
Güneş yüzeyinde dev bir Güneş leke grubu belirdi. AR1944 
olarak adlandırılan bu leke grubu, içinde bulunduğumuz 24. 
çevrimde gözlenen en büyüklerden biri.

Gruptaki en büyük leke Yer’in 2 katı büyüklüğünde. Gru-
bun tamamı ise Yer’in 7 katı genişliğinde.

Güneş’teki bu dev leke, ülkemizdeki en geniş Güneş göz-
lemleri arşivine sahip İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’nden 
de gözlendi. 

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’nde yapılan günlük Gü-
neş gözlemleri, anında internetten yayınlanıyor. İlgilenenler 
Güneş’in günlük etkinliğini ve bütün arşivi buradan izleye-
bilirler.

DEv GüNEş LEKEsİ aR1944

DEv GüNEş LEKEsİ 
aR1944

© İstanbul Üniversitesi Gözlemevi 

- 2 Ocak ve 9 Ocak 2014 tarihli Güneş 

fotosfer gözlemleri. AR1944 leke grubu 

Güneş’in dönmesinden dolayı Güneş 

diski üzerinde sağdan sola doğru hare-

ket ediyor. Aynı zamanda leke grubunun 

yapısında meydana gelen değişimler de 

görülebiliyor.

http://astronomi.istanbul.edu.tr/gunesgozlemaylik.php
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DEv GüNEş LEKEsİ aR1944

© NASA / SDO - AR1944 olarak adlandırılan leke grubunun büyüklüğü ile Yer’in büyüklüğünün karşılaştırılması.
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HubbLE 
EN GENÇ CüCE 
GaLaKsİLERİ GözLEDİ

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan astro-
nomlar, uzun süredir çözülmeyi bekleyen bir bilmeceye ışık 
tutacak yeni veriler elde etti. Evrenin en küçük, en sönük ve 
en çok sayıda olan galaksilerini Hubble’ın morötesi kame-
raları ile saptadılar.

58 genç, cüce galaksi Hubble tarafından görüntülendi. 
Bu galaksiler bize, evrendeki yıldız oluşumunun maksimu-
ma ulaştığı zamanları, bir başka deyişle 10 milyar yıl önce-
sini gösteriyor. Kendilerinden daha kütleli olan diğer “kuzen” 
galaksilerden sayıca 100 kat daha fazla olmalarına rağ-
men, çok sönük olmaları nedeniyle şimdiye kadar yapılan 
gökyüzü taramalarında açıkca saptanamamışlardı.

Gözlenen 58 cüce galaksi normalde Hubble’ın görüntü-
leyebilmesi için çok sönük. Ancak aynı doğrultuda bulunan 
Abel 1689 galaksi kümesinin yarattığı mercek etkisiyle, bu 
sönük galaksiler görünür hale gelmişler. Çekimsel mercek 
etkisi; uzakta olan bir gökcisminden gelen ışığın gözlem-
ciyle arasında bulunan kütleli bir cisim tarafından güçlen-
dirilmesi olayı. Sönük cisim ile gözlemci arasında mercek 

görevi gören gökcismi, genelde bir karadelik veya bir ga-
laksi kümesi.

Hubble’ın ACS (Advanced Camera for Surveys) ve WF3 
(Wide Field Camera 3) kameralarını kullanarak bu galaksi-
leri tespit eden ekibin lideri Brian Siana; şimdiye kadar uzak 
galaksilerin yalnızca parlak olanlarının gözlenebildiğini an-
cak artık uzak ve sönük galaksi popülasyonlarının da tespit 
edilebildiğini söylüyor.

Sayıca fazlalıkları nedeniyle, gözlenen bu galaksilerin 
erken evrendeki galaksi popülasyonunu temsil ettiği dü-
şünülürse; evrendeki yıldızların %80’i bu cüce galaksilerde 
oluşmuş olmalı. Bu da evren 3.4 milyar yıl yaşındayken 
gerçekleşmiş demektir. Bu galaksilerin saptanması, 13 mil-
yar yıl önce gerçekleşen yeniden iyonlaşma (reionization) 
dönemi için de önemli ipuçları sağlıyor. Bu galaksilerdeki 
sıcak yıldızların ışınımı hidrojeni iyonlaştırarak, ışığın yoluna 
devam etmesini, yani evrenin ışığa geçirgen olmasını sağ-
lamış olmalı. Her ne kadar, bu gözlenen galaksiler yeniden 
iyonlaşma evresinden birkaç milyar yıl sonra var olsalar 

HubbLE EN GENÇ CüCE GaLaKsİLERİ GözLEDİ
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HubbLE EN GENÇ CüCE GaLaKsİLERİ GözLEDİ

da, bu galaksilere benzer galaksilerin 
yeniden iyonlaşma evresinde önemli 
etkileri olmuş olmalı.

Hubble görüntülerindeki bu galak-
siler bildiğimiz sarmal veya eliptik ga-
laksilere benzemiyorlar. Aslında ara-
mızdaki galaksi kümesi (Abell 1689) 
olmasa, Hubble için bu galaksiler birer 
nokta kaynak görünümünde olurlardı. 
Ancak galaksi kümesinin mercek et-
kisiyle, bu galaksiler çekiştirilmiş, uza-
tılmış ipliklere benziyorlar. Bu sayede 
onları tespit etmek mümkün oluyor. 
Ölçümler bu galaksilerin birkaç bin ışık 
yılı genişliğinde olduklarını gösteriyor. 
Galaksimiz Samanyolu’nun 100.000 
ışık yılı genişliğinde olduğunu hatırlar-
sak, bu cüce galaksilerin kütlesinin Sa-
manyolu kütlesinin yüzde biri ile onda 
biri mertebesinde olması gerekir.

Evrenin geçmişinde, 9 ile 12 mil-
yar yıl önce yaşanan yıldız oluşumu 
patlamasını karakterize edebilmek 
için Hubble Uzay Teleskobu ile başla-
tılan bu tarama projesine Öncü Alan-
lar (Frontier Fields) adı verilmiş. Arka 
fondaki sönük ve küçük galaksileri 
tespit edebilmek için mercek etkisin-
den yararlanılacak altı galaksi kümesi 
belirlenmiş. Yıldız oluşumu için en iyi 
göstergelerden biri olan morötesinde 
gözlemler yapılmış. Bu keşfedilen ga-
laksilerin, 2018’de Hubble’ın yerine fır-
latılması beklenen James Webb Uzay 
Teleskobu’nun öncelikli hedefleri ara-
sında olacağı düşünülüyor.

HUBBLE SITE

kaynak: 

© NASA / ESA - 2.4m çapında aynaya sahip Hubble Uzay Te-

leskobu.

© NASA / ESA - Abell 1689 galaksi kümesinin mercek etkisiyle 

görülebilir hale gelmiş cüce galaksiler. Sol tarafta beyaz dairelerle 

işaretlenmiş 58 galaksiden 36 tanesi sağ taraftaki panelde yakın 

planda gösteriliyor.

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2014/07/%0D
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“Dünya’da canlılar mey-
dana gelmeden önce 

doğurgan bir hiçlik ola-
rak sadece kaos vardı. 

Bu kaostan Gaia türedi.” 
Gaia’nın Yunan mitolo-
jisindeki yeri ve önemi 

büyük. Onun yeryüzünün 
ve tüm evrenin yaratıcısı 

’toprak ana’ olduğuna 
inanılıyordu. 

GaIa CEpHEsİNDE HERşEy yoLuNDa
Damla ERaKuMaN

Günümüzde GAIA (Global Astromet-
ric Interferometer for Astrophysics), Sa-
manyolu Galaksisi’nin oluşum ve evrim 
sürecini açığa çıkararak Galaksimizin 
3-boyutlu haritasını oluşturmak gibi iddi-
alı bir görev üstleniyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA)’nın GAIA 
uydusu hakkında sizlere önceki sayıları-
mızda bilgiler vermiş, fırlatılmaya hazır 
olduğundan bahsetmiştik. Beklenen gün 
geldi ve GAIA 19 Aralık 2013’te Türkiye 
saati ile 11:12’de Fransız Guyanası’ndaki 
Kourou üssünden bir Soyuz roketi ile uza-
ya doğru yola çıktı. Fırlatmanın videosu-
nu buradan izleyebilirsiniz.

Oldukça hassas cihazlarla donatılmış 
olan son teknoloji gözlem uydusunun fır-
latılma anı, sadece GAIA projesine katkı-
dan bulunan kişilerce değil,  ESA wEBTV  
canlı yayını aracılığıyla tüm meraklılar 
tarafından da izlendi.  Biz de dakikalarca 
bu heyecana ekranlarımız başında şahit 
olduk.

Fırlatıldıktan 118 saniye sonra roketin 
dört güçlendiricisi, 220 saniye sonra ise 
kaplama parçası (fairing) atıldı. Yaklaşık 
10 dakika içinde ilk 3 kademe GAIA’dan 
ayrıldı. 175 km yüksekliğinde roket geçici 
park yörüngeye ateşlendi. 42. dakikada 
Soyuz başarılı bir şekilde GAIA’dan ayrıldı.

Darmstadt ‘taki (Almanya) ESA ope-
rasyon merkezindeki kontrolörler tarafın-
dan uzaktan zemin ölçüm ve yükseklik 
kontrolleri gerçekleştirildi ve uzay aracı-
nın sistemleri etkinleştirilmeye başlandı.

GAIA için gözlem yeri olarak Güneş ile 
Dünya’nın kütle çekimlerinin sanal denge 
noktası olan Lagrange noktası (L2) se-
çildi. GAIA 8 Ocak 2014 itibariyle, Yer’e 
1.5 milyon km uzakta olan L2 noktasına 
ulaştı. Ocak Ayı’nın ikinci haftası içinde ya-
pılacak son bir manevra ile proje süresin-
ce çalışacağı konuma yerleşmiş olacak. 
GAIA için seçilen  L2 noktası civarındaki 
yörüngeler, uydunun hem Dünya hem 
de Güneş kaynaklı radyasyondan korun-

GaIa CEpHEsİNDE HERşEy yoLuNDa

http://spaceinvideos.esa.int/Videos/2013/12/Gaia_launch_replay_highlights
http://spaceinvideos.esa.int/esalive
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ması gibi bir avantaj sağlıyor. Bunun 
yanısıra Güneş hücreleri taşıyan gü-
neş panelleri, Güneş ve Dünya’nın sı-
caklığından uyduyu koruyarak, GAIA’yı 
kendi çalışma sıcaklığında tutacak ve 
olağanüstü hassas çalışabileceği ka-
rarlı koşulları sağlayacak.

Son derece hassas iki teleskobu 
ve bir milyar piksellik kamerasıyla uy-
dunun gönderdiği veriler, Avrupa’daki 

30 laboratuvarda yaklaşık 450 bilim 
insanı tarafından değerlendirilecek ve 
görev süresi sonra erdiğinde 1 milyon 
GB’den fazla veriyle, Galaksimizde-
ki yaklaşık bir milyar yıldızın konum 
ve hız ölçümlerini eşi görülmemiş bir 
hassasiyetle belirlemiş olacak.

Bugüne kadar keşfedilmemiş olan 
kuazar ve Güneş Sistemi dışındaki 
gezegenleri de keşfetmesi beklenen 

GAIA, Galaksimizin oluşumu ve evri-
mine yönelik sorulara yanıt arayacak. 
5 yıl süre ile görevine devam etmesi 
planlanan GAIA, belki de bunca bilin-
mezliğin ardında yeni cevaplarla kaos 
ortamını biraz olsun dindirebilecek.

GaIa CEpHEsİNDE HERşEy yoLuNDa

ESA
BBC NEWS

kaynak: 

© ESA - GAIA’nın 19 Aralık 2013 günü Kourou’dan fırlatılışı.

http://sci.esa.int/gaia/%0D
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25426424
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DüNyaNIN 
poz vERDİğİ GüN

DüNya’NIN poz vERDİğİ GüN

Yer, tarihte ilk defa, zamanı önceden bilinen bir şekilde 
uzaklardan, Satürn’den, görüntülendi. Cassini uzay aracı 
ile çekilen görüntü için oluşturulan kampanyaya “The Day 
the Earth Smiled” (Dünyanın Poz Verdiği Gün) adı verildi. Bu 
fotoğraf, Yer’in uzaklardan, dış Güneş Sistemi’nden çekilen 
üçüncü fotoğraf. İlk fotoğraf Voyager ikincisi ise yine Cassi-
ni tarafından çekilmişti.

Cassini-Huygens sondası Satürn ve sisteminin araştırıl-
ması amacıyla, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve İtalyan Uzay 
Ajansı’nın işbirliğiyle hayata geçirildi ve araç 1997 yılında 
Yer’den fırlatıldı. Venüs, Yer ve Jüpiter’in çekim gücünden 
yararlanarak gerçekleştirdiği yolculuğun ardından, 1 Tem-
muz 2004’te Satürn etrafında yörüngeye girdi.

İki ayrı uzay sondasından oluşan araçtan, yüzey modülü 
olan Huygens bileşeni ayrılarak 14 Ocak 2005’te Satürn’ün 
en büyük uydusu Titan’a indi. Cassini yörünge aracı ise Sa-
türn çevresinde değişen yörüngeler izleyerek gezegen ve 
uydularını gözlemlemeye başladı.

Satürn etrafındaki yörüngesinde görevine devam eden 
Cassini, bugüne kadarki gözlemleri sonucunda; Satürn’ün 
4 yeni uydusunu keşfetti, birçok uyduya yakın geçişler ya-
parak onların yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını elde etti ve 
Satürn’ün halka sistemi hakkında detaylı incelemelere ola-
nak tanıdı. 

Son dokuz yıl içerisinde çektiği görüntülerin ikisinde Yer’i 
görüntülemeyi başaran Cassini uzay aracı, 19 Temmuz 
2013 tarihinde Satürn’de Güneş tutulması sırasında, tüm 
halkaları ve yedi uydusu ile birlikte Satürn gezegeninin yük-
sek çözünürlüklü görüntülerini insan gözünün seçebileceği 
doğal renkler ile elde etmeye başladı. NASA’nın JPL (Jet 

© NASA - Dünya’nın Poz Verdiği Gün etkinliği tanıtım görüntüsü.

© NASA / JPL - 1990 yılında Voyager 1 tarafından çekilen fotoğraf. 

Yer, Satürn’ün halkaları arasından “soluk mavi bir nokta” olarak görülüyor.

samet sERÇE
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Propulsion Laboratory) Enstitüsü’nde tasarlanıp geliştiri-
lerek, Cassini’ye yerleştirilen geniş ve dar açılı kameralarla 
4 saat içerisinde 323 görüntü kaydedildi. Cassini bu süre 
içerisinde tüm halkaları ve yedi uydusu ile birlikte Satürn 
gezegenini ve kısa bir süreliğine Yer’i de görüntülemeyi ba-
şardı. O gün tüm dünya Cassini’ye poz verdi.

Bu durumun gerçekleşeceğini önceden internet sitesin-
den bildiren ve çeşitli sosyal ağlarda kampanyalar başlatan 
NASA sayesinde “Dünyalılar” ilk defa, yaklaşık 1.5 milyar ki-
lometre uzaklıktan kendi görüntülerinin çekileceğini önce-
den öğrenmiş oldu.

Cassini uzay aracının görüntüleme ekibinin lideri olan ve 
dış Güneş sistemi çalışmalarıyla da bilinen Carolyn Porco, 
görüntüleme çalışmalarına 1980’lerde Jüpiter, Satürn, Ura-
nüs ve Neptün’ü kapsayan Voyager programında başlayan 
ve Voyager 1 uzay aracı ile 1990 yılında, 6 milyar kilometre 
öteden çekilen ünlü Pale Blue Dot (Soluk Mavi Nokta) gö-

rüntüsü dahil olmak üzere, birçok başarılı görüntüyü elde 
etmiş Amerikalı bir biliminsanı. Carolyn Porco, Cassini’nin 
19 Temmuz günü Yer’i de görüntüleyeceğini programlayan 
ve bunu “Dünyanın Poz Verdiği Gün” kampanyası ile duyu-
ran kişi. 

Böylece Facebook, twitter, Google+, Instagram ve flickr 
sosyal ağlarında “Wave at Saturn” (Satürn’e el salla) etkinliği 
başlatılmış oldu. Etkinliğe katılacakların 19 Temmuz 2013 
günü 21:27 - 21:42 UTC saatleri arasında 15 dakika boyun-
ca Satürn gezegenine el sallayarak, fotoğraflarını, oluştu-
rulan sayfalarda #waveatsaturn belirteci ile yayınlamaları 
istendi. Tüm bunların sonucunda ise; etkinliğe katılanlara 
NASA tarafından katılım sertifikası verildi.

DüNya’NIN poz vERDİğİ GüN

© Carolyn Porco - Cassini görüntüleme ekibinin lideri Carolyn Porco.

© NASA - “Satürn’e El Salla” etkinliği afişi.
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MOzAİK GÖRÜNTÜLERİN DETAYLARI
Dr. Porco ve ekibi doğal renkli görüntünün oluşturulabilmesi için; kırmızı, yeşil ve mavi filtreler kul-

lanarak geniş açılı kameralarla çekilen 141 görüntüyü birleştirdi. Sonuçta Satürn sisteminin 
halkalarını ve tüm detaylarını görmeye izin veren panoramik bir görüntü oluşturuldu. Sis-
temin ayrıntılarını görünür kılmak için üç farklı mozaik görüntü oluşturulmuş. Bu gö-
rüntülere buradan ulaşabilirsiniz. Birincisi uyduları ve halkaları daha da belirgin 
kılmak için parlaklaştırılmış bir görüntü. İkincisinde sadece gezegenler, üçün-
cüsünde ise uydular, halkalar ve gezegenler işaretlenmiş. Mozaiği oluştu-
ran görüntüler çekildiğinde, Cassini Satürn’e yaklaşık olarak 1.2 milyon 
kilometre uzaklıktaydı. Dolayısıyla, görüntülerdeki her bir piksel (görüntü 
elemanı) 72 kilometrelik bir uzunluğa karşılık geliyor. Evimiz, Yer, görüntü-
lerin sağ alt köşesinde küçük bir nokta olarak görülüyor.

Bu mozaik Cassini’ye göre hareket eden gezegenler, uydular ve yıldızların 
dört saatten fazla bir zaman dilimi içerisinde çekilen görüntülerinden oluştu-
ruldu. Uzay aracının hareketi nedeniyle, gezegenler görüntülerde hep aynı yerde 
değillerdi. Dikkatleri çeken bir başka şey; Venüs ve Mars’ın Yer’e uzak görünmeleridir. 
Bunun nedeni görüntüler çekildiğinde, bu iki gezegenin de, Yer’e göre Güneş’in diğer tarafın-
da bulunuyor olmaları.

Görüntüde Satürn’ün en dıştaki E halkası çekirdekten yaklaşık 240.000 km uzaklıkta yer almakta-
dır. Güneş ışığının kırılması ile halkaya mavi rengini veren uydu Enceladus’un güney kutup bölgesin-
deki gayzerleri (fışkıran sıcak su kaynakları), E halkasını oluşturan ince buz parçacıklarının kaynağıdır. 
504 km çapındaki Enceladus ve jetleri tarafından oluşturulmuş yaygın bulut mozaiğin sol tarafındaki 
E halkasının iç kısmında görülebilir.

Cassini’nin keşfettiği, 4 km çapındaki minik uydu Pallene’nin meydana getirdiği hal-
ka güçlükle farkedilebilir ve E halkasından daha içeride saat 12 yönünde görülebilir.

Daha içerideki G halkası, dar ama kolayca görülebilen bir halkadır. G hal-
kasından içeriye doğru, saat 11 yönüne yakın bir yerde, eş yörünge uyduları 
olan Janus ve Epimetheus’un oluşturduğu sönük halka seçilebilir. Daha iç 
kısımda ise, Satürn’ün ana halkalarını çevreleyen, parlak F halkası görül-
mektedir.

En dıştaki E halkası üzerinde, Enceladus’tan itibaren saat yönünün tersine 
devam edersek, yaklaşık 1000 km çapındaki Tethys uydusunu görürüz. E halkasının 
hemen dışında büyük sarı bir küre gibi görünür. Tethys Satürn’ün aydınlatılmış tarafında 
bulunmaktadır. Satürn tarafından yansıtılan parlak sarı Güneş ışığı Tethys uydusunun buzlu yü-
zeyinin parlamasına neden oluyor. Devamında yaklaşık olarak saat 2 yönünde, G halkasının hemen 

© NASA / JPL - Cassini ekibi tarafından üretilen mozaik görüntüler. 

Üstteki görüntüde sadece gezegenler işaretlenmişken, alttaki görüntüde uydular, halkalar ve gezegenler birlikte işaretlenmiş.

http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php%3Fid%3DPIA17172
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MOzAİK GÖRÜNTÜLERİN DETAYLARI
dışında karanlık bir görüntü noktası bulunuyorBu karanlık görüntü noktası, aslında Satürn’ün 396 km 

çapındaki uydusu Mimas. 

Mozaikte Satürn’ün parlak ve dar F halkası yakınında Prometheus, Pandora, 
Janus ve Epimetheus uyduları görülebilir. 86 km çapındaki Prometheus uy-

dusu yalnızca F halkasının içinde ve saat 9 yönünde soluk siyah bir nokta 
olarak görülebilir.

Halkaların diğer tarafında, F halkasının hemen dışında, Pandora uy-
dusu parlak beyaz bir nokta olarak görülebilir. Pandora ve Prometheus 
çoban uyduları ile F halkası arasındaki çekimsel etkileşimler,  halkanın 

genişlemesine izin vermez. 179 km çapındaki Janus uydusu F ve G hal-
kaları arasında saat 11 yönünde soluk siyah bir nokta olarak görülebilir. 

Mozaiğin Güneş ışığı almayan tarafına baktığımızda, Janus ve Prometheus 
da Mimas’la aynı nedenden ötürü koyu görünürler. F ve G halkası arasındaki 

uzaklığın ortasında hemen hemen saat 8 yönündeki parlak nokta ise Epimetheus’dur.

Mozaiğin parlaklaştırılmamış sürümünde, Encke boşluğu içinde dolanan halka materyalinin 
oluşturduğu parlak madde kümeleşmelerini, Satürn’ün hemen sol altında, ana halkaların dış kenarına 
yakın bir yerde görebilirsiniz. 

Son olarak mozaiğin sol alt tarafında parlak mavi E halkası ile sönük ama belirgin G halkası arasın-
da, soluk mavi nokta olarak gezegenimiz Yer bulunuyor. Yakından bakıldığında Yer’in sağ alt tarafında 
Ay bir çıkıntı olarak görülebilir.

Dünya’nın ikizi Venüs mozaiğin sol üst çeyreğinde, aynı zamanda E ve G halkaları 
arasında parlak beyaz bir nokta olarak görülüyor. Mars ise Venüs’ün sol üst tarafın-

da ve E halkasının dış kısmında soluk kırmızı bir nokta olarak yeralıyor.

Görüş kolaylığı için; Dünya, Venüs, Mars, Enceladus, Epimetheus ve Pan-
dora Satürn’e göre 8.5 kat, Tethys ise 4 kat parlaklaştırılmış. Arka planda 
toplam 809 yıldız görülebiliyor. En parlak yıldızlar ile sönük yıldızlar 6-16 kat 

arasında değişen oranlarda parlaklaştırılmış. Aynı zamanda dış taraftaki so-
luk halkalar (G halkasından E halkasına) da, parlak olan ana halkalara göre 2-8 

kat arasında değişen oranlarda parlaklaştırılmış.

Oluşturulan mozaik görüntünün çok sayıda bilgisayar ekranında görüntülenebilmesi 
ve uygun bir şekilde basılabilmesi için, parlaklaştırılmış mozaik görüntünün tamamı genel olarak 

ayrıca parlaklaştırılmış ve kontrast (karşıtlık) değeri yükseltilmiş.

NASA
THE DAY TO EARTH SMILLED
CAROLYN PORCO

kaynak: 

WAVE AT SATURN - FACEBOOK
WAVE AT SATURN - FLICKR
NASA

http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php%3Fid%3DPIA17172%0D
http://thedaytheearthsmiled.com/info.php%0D
http://carolynporco.com/about/biography/
https://www.facebook.com/events/650683051626720/%20
http://www.flickr.com/groups/wave_at_saturn/
http://saturn.jpl.nasa.gov/news/waveatsaturn
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bu ayKİ GöKyüzü

1 Ocak 2014, 
saat 23:00

15 Ocak 2014,
 saat 22:00

30 Ocak 2014, 
saat 21:00

 için gökyüzü

aY takViMi

Not: Yıldızlar, her gece yaklaşık 4 dakika daha erken doğarlar. Dolayısıyla her 15 günlük periyotta (15x4’=60’) 1saatlik 
değişimle (gecikmeyle) aynı gökyüzünü görürüz. Bundan dolayı 15 günde bir 1 saat öncesi aynı gökyüzüdür.

süleyman FİşEK
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Gökyüzünde sahip olduğu parlaklıkla gözlemcileri ken-
dine hayran bırakan Venüs, ilk günlerde günbatımından 
sonra bir saat gökyüzünde kalıyor. Ayın sonlarına geldiği-
mizde ise artık sabah gökyüzünde karşımıza çıkmaya baş-
lıyor.

Halkalı gezegen Satürn, sabaha karşı 03:00 civarında 
doğuyor. Giderek daha erken saatte gökyüzünde yüksel-
meye başlayacak olan gezegen, Ocak Ayı’nın son günleri-
ne geldiğimizde 01:00 civarında gökyüzünde yerini almış 
olacak.

Güneş battığında doğmuş olan, sistemimizin en büyük 
gezegeni Jüpiter ve diğer gezegenlere göre nispeten daha 

erken saatlerde doğan Kızıl Gezegen Mars, bizlere tüm 
gece boyunca eşlik ediyorlar.

Ayın son gününde ise Merkür en büyük uzanımlarından 
birini yapıyor (18.40 E) ve günbatımından hemen sonra batı 
ufkunda gözlemek için en uygun konuma geliyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bizleri bir göktaşı yağmuru bek-
liyor. Ay’ın yeni ay evresinde olması sayesinde, görsel ola-
rak bizleri daha fazla etkilemesini beklediğimiz Quadrantid 
Göktaşı Yağmuru 3 Ocak’ı 4 Ocak’a bağlayan gece en etkin 
durumda olacak. Açık bir havada ve karanlık bir gökyüzün-
de saatte 40’tan fazla (60 – 120 adet sayılabilir) göktaşı 
sayabilirsiniz.

NASA
STELLARIUM

kaynak: 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SKYCAL/SKYCAL.html%20%0D
http://www.stellarium.org/
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1991 yılında İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi 
astronomi ve uzay bilimleri bölümü öğrencileri tarafından 
kurulmuş olan aaK türkiye’nin ilk amatör astronomi 
kulüplerinden biridir.

İstanbul üniversitesi bünyesinde, kulübe üye olan 
öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini sürdürmekte olan aaK, 
tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan “Haftalık 
Etkinlik”lerin yanı sıra düzenli olarak halka açık etkinlikler 
de düzenlemektedir. ayrıca yapılan davetler üzerine 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında özel etkinlikler 
düzenlemektedir. özellikle geleneksel olarak her yıl 
düzenlediği “Mayıs Etkinlikleri” ile birçok amatör astronomi 
meraklısını bir araya getirmektedir.

bugüne kadar yaptığımız etkinlikler sadece seminerle 
sınırlı olmayıp; diğer üniversite kulüpleriyle birlikte göktaşı 
gözlem kampları, İstanbul astronomi Kulüpleri ile birlikte 
yuri Gecesi organizasyonu ve çeşitli gözlem etkinlikleri de 
bunların arasında sayılabilir. En son gözlemsel etkinliğimiz 
2012 yılında gerçekleşen venüs Geçişi gözlemi olmuştur.

aaK aynı zamanda astronomi öğrencilerinin bilgi ve 
görgülerinin artması ve gelecek plânları için yardımcı 
olması için çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuvarlara 
geziler düzenlemektedir. aaK ekibi son yıllarda yoğun bir 
şekilde ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği’nin 
organizasyonunda ve yürütülmesinde de görev 
almaktadır.

İ.ü.F.F. amatör astronomlar Kulübü’nün 
hedeflerinden en önemlisi; doğru bilgiyi halka ulaştırmak 
ve popüler bilimin araçları ile bilime meraklı bir kitle 
oluşmasına katkıda bulunmaktır. aaK, ancak bu sayede 
bir bilim toplumu olabileceğimize inanmaktadır.

İletişim ve etkinlikler hakkında bilgi almak için:

yer : İ.ü. Fen Fakültesi astronomi ve uzay bilimleri 
bölümü, İ.ü. Merkez Kampüsü, beyazıt

telefon : 0212-440 00 00 - 10398

Faks : 0212-440 03 70

E-posta : iuffaak@gmail.com 

ağ : http://astronomi.istanbul.edu.tr/aak

ayrıca, sosyal paylaşım ağı olan “facebook”ta “İ.ü.F.F. 
amatör astronomlar Kulübü” adlı grubumuza katılabilir 
ve aynı adı taşıyan sayfamızı beğenebilirisiniz.

Gökyüzünüz açık olsun…

İ.ü.F.F aMatöR astRoNoMLaR 
KuLübü

https://www.facebook.com/groups/13460445334/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/groups/13460445334/%3Ffref%3Dts

