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Önsöz

ÖNSÖZ

YAYIN KURULU

Merhaba,

Sıcak yaz gecelerinde vaktimizi dışarıda geçirmeye başladık. Ama bazılarımız bunu normalden daha çok yapıyor: Amatör astronomlar! Onların en sevdiği tarihler ise Gökyüzü Gözlem Şenliğinin olduğu tarihler. Bu yıl 31 Temmuz ile 3 Ağustos
tarihleri arasında, önceki şenliklere göre daha uzun bir şenlik
bizi bekliyor. Daha dolu ve daha çok gözlem içeren bir şenlik.
Ne yazık ki, başvuru süreci ve ayrılan yerlerin dolması o kadar
hızlı oluyor ki; şenliği önceden duyurmak anlamını yitiriyor. Hızlı
davranabilmiş olanlarınızla Saklıkent’te görüşmek üzere...
Son dönemlerde yurtdışında araştırmalarını sürdüren Türk
biliminsanlarının başarı öykülerini sık duyar olduk. Bunlardan
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Sinan Alİş (Editör)
Ayşe Ulubay Sıddıkİ
Sinan Kaan Yerlİ
Kutluay Yüce
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2014 YAYIN EKİBİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
AMATÖR ASTRONOMLAR
KULÜBÜ

biri de, geçtiğimiz günlerde basında da büyük yer bulan, Esra
Bülbül’ün araştırmasıydı. Karanlık maddenin ilk doğrudan gözlemi olabileceği düşünülen bir çalışmayı bilim dünyası ile paylaştılar. Sonuçların doğrulanması ve duyurdukları bulgunun
yorumlanması üzerinde çalışmalar başladı bile. Ancak bu ön
duyuru bile bilim dünyasını heyecanlandırmaya yetti. Bakalım
zaman ne gösterecek.

TÜRK ASTRONOMİ
DERNEĞİ İLETİŞİM
ADRESLERİ
E - POSTA

tad@tad.org.tr

Üzerinde durulmayı hakeden bir başka girişim ise ülkemizde bir Göktaşı Takip Ağı kurma hedefiyle yola çıkan Ozan Ünsalan ve arkadaşlarının çalışması. Geniş bir ekiple ve hem TÜBİTAK hem de İstanbul Üniversitesi’nin kısmi desteğiyle yola
çıkan araştırmacılar ilk gözlem istasyonlarını yerleştirmeye
başladılar bile. Detayları Gökyüzü’ndeki yazıda ve ilgili bağlantılarda bulabilirsiniz.

AĞ SAYFALARI

www.astronomi.org
www.tad.org.tr

facebook

facebook.com/TurkAstronomiDernegi

twıtter

twitter.com/TurkAstroDer

Gökyüzü’nüz açık olsun...

						

Sinan ALİŞ

TÜRK ASTRONOMİ DERNEĞİ
ELEKTRONİK BÜLTENİ
2014 © Tüm hakları saklıdır.
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17. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği

17. Ulusal Gökyüzü
Gözlem Şenlİğİ
© TUG - 15. Gökyüzü Gözlem Şenliğinde kamp alanı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından dü-

gece teleskoplarla gözlem yapılacak. Gelenek-

zenlenen 17. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği 31

selleşmiş olduğu üzere katılımcılar 2450m’deki

Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde Saklıkent’te

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ni de ziyaret etme

(Antalya) gerçekleşecek.

olanağı bulacaklar.
Etkinlikte hem amatör hem de profesyonel
astronomlar tarafından çeşitli konularda seminerler verilecek. Katılımcılar seminerler dışında
da uzman astronomlara merak ettikleri konularda sorular yöneltebilecekler.

© TUG - 16. şenlikten genel bir görünüm.

Türkiye’deki amatör astronomların ve tüm
gökyüzü meraklılarının yakından izlediği etkinlikte bu yıl önemli bir değişiklik var. Şimdiye kadar 2 gece 3 gün yapılan şenlik bu yıl 3
gece 4 gün olarak gerçekleşecek. Şenlik 31

© TUG - Önceki şenliklerden birinde seminer verilirken.

Temmuz 2014 Perşembe sabahı katılımcıların
Antalya’dan Saklıkent’teki şenlik alanına taşın-

Şenlik boyunca konusunda uzman kişilerin

maları ile başlayacak. Şenlik boyunca semi-

eşliğinde çocuklara yönelik kapsamlı atölyeler

nerler verilecek, atölyeler kurulacak, gündüz ve

ve eğitici etkinlikler olacak.
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Karanlık Maddenin Peşinde Bir Türk Biliminsanı: Esra Bülbül

Karanlık Maddenİn Peşİnde
Bİr Türk Bİlİmİnsanı:
Esra Bülbül
Sinan ALİŞ
© NASA/JPL/SDSS – Coma galaksi kümesinin kırmızıöte ve optik bölge görüntülerinin birleştirilmiş hali. Kırmızıöte gözlemler Spitzer (NASA) uydusundan optik gözlemler ise SDSS projesinden alınmış.

Galaksi kümeleri üzerinde çalışan bir grup

leşen, kümenin toplam kütlesinin %15’ini içerir.

astrofizikçi karanlık maddenin parmak izine
rastlamış olabileceklerini söylüyorlar.

Aralarında Coma (uzaklık: 100 Mpc), Perseus (uzaklık: 72 Mpc), Ophiuchus (uzaklık: 118

Esra Bülbül’ün (Harvard Üniversitesi) lider-

Mpc) ve Centaurus (uzaklık: 51 Mpc) gibi iyi bi-

liğini yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına göre,

linen galaksi kümelerinin de bulunduğu 73 kü-

XMM-Newton uydusu ile gözlenen 73 galaksi

menin X-ışın dalgaboyunda yapılan gözlemleri-

kümesinin X-ışın tayflarında daha önce görül-

nin ayrıntılı analizleri sonucunda, 3.55-3.57 keV

memiş bir “çizgi” belirlendi. Tayfta salma ha-

enerji aralığında daha önce tanımlanmamış bir

linde görülen bu çizginin, karanlık madde adayı

çizgi görülmüş. Bu enerji aralığı bilinen herhan-

olarak bilinen “saf nötrinoların” bozunmasıyla

gi bir atomik geçişe karşılık gelmiyor. Bir başka

oluşabileceği düşünülüyor.

deyişle bu çizgi bildiğimiz bir atoma ait değil. Bu
sonuç nedeniyle araştırma ekibi çizginin karan-

Galaksi kümelerine X-ışın dalgaboyunda ba-

lık madde ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.

kıldığında temelde galaksiler arasındaki gazın
izlerini görürüz. Kümenin yoğun ortamının ve

Çalışmada incelenen galaksi kümeleri Avru-

yüksek çekimsel potansiyelinin bir sonucu ola-

pa Uzay Ajansı’nın XMM-Newton X-ışın teles-

rak bu gaz yüksek sıcaklıklara ısıtılır ve böylece

kobu ile gözlenmişler. Gözlenen kümelerden

güçlü X-ışınları yayınlanır. Küme İçi Gaz (ICM;

Perseus’un Chandra (NASA) X-ışın teleskobu

Intracluster Medium) olarak adlandırılan bu bi-

ile de verileri karşılaştırılmış ve aynı çizgiye

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Karanlık Maddenin Peşinde Bir Türk Biliminsanı: Esra Bülbül

© Harvard Üniversitesi - Araştırmayı yürüten ekibin lideri
© ESA - Coma galaksi kümesinin XMM-Newton teleskobu ile alınan X-ışın görüntüsü. Kümenin bilinen galaksi üyeleri
ve X-ışın kaynakları işaretlenmiş.

Araştırma ekibi XMM-Newton teleskobu ile
elde ettikleri bu sonuçları Chandra (NASA) ve

rastlanmış. Ancak yine Chandra ile kapsamlı

Suzaku (JAXA) teleskopları ile de doğrulamak

gözlemi yapılmış olan Virgo galaksi kümesinin

için çalışıyorlar. Ekibe göre, Japon Uzay Ajansı

tayflarında ise görülmemiş. Yeni bulunan bu

(JAXA)’nın yakın gelecekte yörüngeye yerleşti-

çizgi aslında çok belirgin bir çizgi değil. Hatta

receği Astro-H X-ışın uydusu ile daha kesin so-

araştırmacılar son dönemlerde yaygın olarak

nuçlar elde edilebilir.
Araştırma ekibinde tanınmış biliminsanları
da bulunuyor. Bunlardan Maxim Markevitch,
Kurşun (Bullet) Kümesi’yle ilgili çok iyi bilinen
çalışmayı yapan ekibin lideri. Hatırlanacağı üzere Kurşun Kümesi çoklu dalgaboyunda oldukça
ayrıntılı gözlenmiş önemli bir galaksi kümesi.
Karanlık maddenin normal (baryonik) madde ile
etkileşmediğini doğrudan kanıtlayan ilk gözlemler Kurşun Kümesi’ne ait.

© The Astrophysical Journal / Esra Bülbül - 3.55 – 3.57
keV enerji aralığında görülen ve daha önce tanımlanmamış

Esra Bülbül ve ekibinin bulguları doğrulanır
ve benzer şekilde yorumlanırsa, karanlık mad-

tayf çizgisi.

deye ait ilk doğrudan gözlem olacak. O durumkullanılan “stacking” (üst-üste bindirme) yönte-

da da, keşfin bir Nobel ödülü ile taçlandırılması

mini kullanmışlar. Bu yöntemde tek tek alınmış

şaşırtıcı olmayacaktır.

tayflar uygun yaklaşımlarla birleştirilerek sönük
yapıların belirgin hale gelmesi sağlanıyor. Bu ve

Esra Bülbül, Orta Doğu Teknik Üniversite-

benzeri uygulamalar özellikle yeterli poz süresi

si’ndeki lisans ve yüksek lisans fizik öğreniminin

ile alınamamış gözlemlerin birleştirilmesinde

ardından, Alabama Üniversitesi’nde (Huntsville,

kullanılıyor.

ABD) doktora çalışmalarını tamamlamış. Daha
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Karanlık Maddenin Peşinde Bir Türk Biliminsanı: Esra Bülbül

© NASA / Maxim Markevitch - Karanlık madde ile normal maddenin etkileşmediğinin kanıtı. Mavi renk, zayıf mercek etkisi ile
belirlenmiş karanlık madde dağılımını; kırmızı renk, X-ışınlarında görülen küme içi gazı temsil ediyor. Galaksiler de optik dalgaboyunda kümenin görünümünü oluşturuyorlar.

sonra Goddard Space Flight Center’da (NASA)

Astrofizik Merkezi’nde galaksi kümelerinin X-ışın

bir süre konuk biliminsanı olarak çalışmış. Şim-

dalgaboylarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

dilerde Harvard Üniversitesi’ndeki Smithsonian

Kaynak:
arXiv - Esra Bülbül’ün Kişisel Ağ Sayfası - YouTube - New Scientist
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Türkiye Göktaşı Takip Ağı Projesi

TÜRKİYE GÖKTAŞI TAKİP AĞI PROJESİ
Ozan ÜNSALAN
© Michael Oshtrakh - 15 Şubat 2013’te Chelyabinsk (Rusya)’e düşen göktaşı.

Güneş Sistemi’nde başıboş dolaşan irili
ufaklı taş parçalarına “göktaşı” diyoruz. Göktaşları çoğunlukla Güneş Sistemi’nin oluşumundan
geriye kalan gökcisimleri. Bu taşların bir kısmı
gezegenlerle asteroidlerin çarpışmalarından ortaya çıkıyor. Günümüzde bu türden çarpışmaları çok seyrek görsek de etkileri bakımından büyük ilgi uyandırıyorlar. Bir diğer göktaşı kaynağı
ise Güneş Sistemi’nin gezginleri olarak da adlandırılan kuyrukluyıldızlar. Bu cisimler Güneş’e
her yaklaştıklarında artan ısı ile parçalara ayrılır-

den oluyor. Yer’e ulaşan göktaşlarına ise “me-

lar ve bu parçalar kuyrukluyıldızın yörüngesine

teorit” deniyor. Meteorit, göktaşının İngilizce

dağılır. Zaman zaman bu yörünge ile Yer’in yö-

karşılığı olan “meteor” kelimesinden türetilmiş.

rüngesi kesişir ve Yer bu taş yığınının arasından

Her ne kadar biz Türkçe karşılığı olan göktaşını

geçer. Göktaşı yağmurları bu zamanlarda olur.

tercih etsek de, Yer’e ulaşan göktaşlarını belirtmek için meteorit terimini de kullanacağız. Yere

İster kuyrukluyıldız kaynaklı olsun ister Gü-

ulaşan göktaşlarının oluşturduğu çukurlara

neş Sistemi’nin oluşumundan geriye kalan taş-

(krater) “meteorit krateri” veya “çarpma krateri”

lar olsun, göktaşları bize Güneş Sistemi’nin geç-

denmektedir.

mişi hakkında önemli bilgiler ulaştırıyorlar.
Türkiye Göktaşı Takip Ağı Projesi (TGTAP)
Göktaşları Yer atmosferine girdiğinde gök-

ülkemizde göktaşları ve bunların neden olduğu

yüzünde hızlı hareket eden parlak bir nokta ola-

kraterlere ilgi duyan biliminsanlarını biraraya

rak görülüyor. Bu da onlara yanlış bir biçimde

getiren bir proje. İstanbul Üniversitesi merkez-

“kayan yıldız” veya “akan yıldız” denmesine ne-

li olarak başlatılan proje TÜBİTAK tarafından

8
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Türkiye Göktaşı Takip Ağı Projesi
- Türkiye çarpma kraterleri ve meteorit veritabanının kurulması.
Yukarıda sıralanan amaçlar gerçekleştirilmeye çalışılırken önemli bir bilgi birikimi elde
edilmiş olacak. Bu çabaların ülkemizde yeşermekte olan göktaşı biliminin (meteoritics) gelişmesine önemli katkıları olacağı düşünülüyor.
Göktaşı bilimi, içeriği gereği çokdisiplinli bir
konu. Bu alanda yapılan çalışmalar fizik, astonomi, kimya, jeoloji, jeofizik ve mineral bilimi ile
© Tuğba Temel / TGTAP ekip toplantısı.

destekleniyor. Ayrıca İstanbul Üniversitesi de

doğrudan ilgili.
Çarpma Kraterleri Nasıl Belirlenecek?

projeye kısmı destek sağlıyor. TGTAP’da 6 ayrı
kurumdan, 12 araştırmacı ve bursiyer görev alı-

Ulusal ve uluslararası uydu görüntülerinden

yor. Bu kurumlar arasında İstanbul Üniversitesi,

(Göktürk-2, Landsat, Google Earth vb.) Türki-

Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Çağ

ye’deki çarpma krateri adayları belirlenecek ve

Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve TÜBİ-

bu bölgelerde alan çalışmaları düzenlenecek.

TAK Ulusal Gözlemevi bulunuyor.

Aday kraterlerden toplanan göktaşı örnekleri laboratuvarda analiz edilerek kraterin doğrulama-

Projenin üç temel amacı var:

sı yapılacak. Bu yolla “Türkiye Çarpma Krateri
Veritabanı” da oluşturulmaya başlanacak. Proje

- Göktaşlarının hızlarını ve yörüngelerini belirlemek için bir göktaşı takip ağı kurulması,
- Belirlenen göktaşlarının çeşitli yöntemlerle
kimyasal ve spektroskopik analizlerinin yapılarak incelenmesi,

ekibi, aday kraterlerde incelemeler yapacağı ilk
alan çalışmasını 14-25 Temmuz 2014 tarihlerinde gerçekleştiriyor.
Doğrulanan çarpma kraterleri Uluslararası
Göktaşı Bilimi Veritabanı (International Mete-

© Mehmet Dağcı / Mehmet Emin Özel - Türkiye’deki doğrulanmış göktaşı kraterleri.

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Türkiye Göktaşi Takip Aği Projesi
göktaşlarında en çok görülen metallerden.
Göktaşlarının Analizleri Nasıl Yapılacak?
Kurulacak olan göktaşı takip ağıyla ve proje
ağ sayfasına gelen bildirimlerle bulunan göktaşları ile çarpma kraterlerinden toplanan olası
göktaşı örnekleri bir dizi ileri analiz yöntemleri
ile incelenecekler. Bu incelemeler göktaşlarının kimyasal yapısı ve bileşenleri hakkında
© Dorcadion Team - Iğdır’daki çarpma krateri.

kesin bilgiler verecek. Orta ve uzak kırmızıöte
bölgede yapılacak spektroskopik analizler ile

oritics Database) ve Dünya Çarpma Veritabanı

göktaşlarının yoğunluğu, mineral yapısı ve içer-

(Earth Impact Database) ile paylaşılacak.

diği atomlar belirlenebilecek. Mikro-Raman
spektroskopisi denilen yöntemle de göktaşının

Türkiye’deki çarpma kraterleri daha önce çe-

mineral içeriği daha duyarlı bir biçimde belirle-

şitli projelerle belirlenmeye çalışılmış. Prof. Dr.

nebilecek. Taşların nanometrik (metrenin mil-

Mehmet Emin Özel liderliğindeki araştırmacılar

yarda biri) boyuttaki yapılarının incelenmesi

1997-1998 yıllarında Türkiye’deki bazı krater-

için ise kısaca SEM-EDX olarak bilinen elektron

leri yerinde incelemiş ve ilk listeyi oluşturmuş-

ve X-ışın mikroskopundan yararlanılacak. Proje

lar. Bu ilk çalışmaları yapan araştırmacılar da

ekibi benzer bir çalışmayı [http://turk-met.net/

TGTAP projesinde bilgilerini ve deneyimlerini

wp-content/uploads/2014/06/Micro-Raman-

paylaşıyorlar.

-FTIR-SEM-EDX-and-structural-analysis-ofthe-%C3%87anakkale-meteorite.pdf]

yaklaşık

30 yıl önce Çanakkale’ye düşen bir “meteorit”
üzerinde yaptı ve sonuçlarını bilim dünyası ile
paylaştı.
Türkiye Göktaşı Takip Ağı Projesi aynı zamanda amatör gözlemcilerin ve gökyüzü meraklılarının da katkı yapabilecekleri bir ortam
sunuyor. Projenin ağ sayfasındaki [www.turk© Ozan Ünsalan - TGTAP ekibinin metal bulucu eğitimi.

met.net] göktaşı gözlem formu doldurularak
ekiple iletişime geçilebilir ve göktaşı gözlemleri

Çarpma kraterlerinin doğrulama sürecinde
yapılacak arazi çalışmalarında, olası göktaşlarını belirlemek için metal bulucular kullanılacak.
Bilindiği gibi göktaşları yüksek oranda metal
içeriyor. Demir (Fe), Nikel (Ni) ve Kobalt (Co)
Kaynak:
TGTAP ağ sayfası - Proje Duyuru Metni
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bildirilebilir.

Gökyüzü

bu aykİ gökyüzü
Süleyman FİŞEK

1 Temmuz 2014,
saat 23:00
15 Temmuz 2014,
saat 22:00
30 Temmuz 2014,
saat 21:00
için gökyüzü

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

AY TAKVİMİ
Yeniay

İlkdördün

Dolunay

Sondördün

26 Temmuz 2014

5 temmuz 2014

12 temmuz 2014

19 temmuz 2014

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Gökyüzü

Gezegenlerin konumları:
Mars: Ay boyunca Spica ile yakın görünümMerkür: Güneş doğmadan bir saat önce

deki gezegen, ayın başlarında hava karardığın-

doğan gezegen, ay boyunca sabah gökyüzün-

da gökyüzünde görülüyor. Ayın ilk günlerinde

de olacak. Merkür’ü gözlemek için en uygun

gece yarısına kadar gökyüzünde kalan Mars,

zaman ayın ortaları. Gezegen ayın ortalarında

gün geçtikçe daha erken batmaya başlıyor.

Güneş’ten yaklaşık bir buçuk saat erken doğaJüpiter: Bu ay Güneş’e yakın görünümde

cak.
Venüs: Temmuz ayı boyunca sabah gökyüzünde yer alıyor. Güneş doğmadan yaklaşık

olacağı için gözleyemeyeceğimiz Jüpiter, ayın
sonlarında sabah gökyüzüne geçecek.

bir buçuk saat önce doğu ufkunda yükseliyor.
Ayın ortalarında sabah gökyüzünde, Venüs,

Satürn: Hava karardığında gökyüzünde gö-

Merkür’ün yaklaşık 80 kadar sağ üstünde bulu-

rülebilen gezegen, gece yarısında batıyor. Tıpkı

nacak. Venüs’ün yardımıyla Merkür’ü daha ra-

Mars gibi Satürn de günler ilerledikçe daha er-

hat bulabilirsiniz.

ken batmaya başlıyor.

Kaynak:
TUG - Stellarium
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Yayın Ekibi

İ.ü.f.f amatör astronomlar kulübü

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

yonunda 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

üye olan öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini sür-

meraklı bir kitle oluşmasına katkıda bulunmak-

dürmekte olan AAK, tüm üniversite öğrencile-

tır. AAK, ancak bu sayede bir bilim toplumu ola-

rinin katılımına açık olan “Haftalık Etkinlik”lerin

bileceğimize inanmaktadır.

yanısıra 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 kulüp-

İletişim ve etkinlikler hakkında bilgi almak
için:

leriyle birlikte göktaşı gözlem kampları, İstanbul Astronomi Kulüpleri ile birlikte Yuri Gecesi
organizasyonu ve çeşitli gözlem etkinlikleri de

Yer : İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İ.Ü. Merkez Kampüsü, Beyazıt

bunların arasında sayılabilir. En son gözlemsel
etkinliğimiz 2012 yılında gerçekleşen Venüs

Telefon : 0212-440 00 00 - 10398

Geçişi gözlemi olmuştur.

Faks : 0212-440 03 70

AAK aynı zamanda astronomi öğrencilerinin
bilgi ve görgülerinin artması ve gelecek plânları

E-Posta : iuffaak@gmail.com

için yardımcı olması için çeşitli araştırma mer-

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

kezleri ve laboratuvarlara geziler düzenlemek-

Facebook: www.facebook.com/amatorastro-

tedir. AAK ekibi son yıllarda yoğun bir şekilde
Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin organizas-

nomlarkulubu
Twitter: www.twitter.com/Official_AAK
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