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Gökyüzü Bülteni yeni editor ekibi ile bir y?l?n?tamamlay?p geçen
say?itibariyle tekrar bask?ya geçti! Bültenler matbaadan elimize
ula?t???nda, ekip olarak ilk bas?lm?? say?m?z?elimizde
tutu?umuzda gerçekten çok heyecanland?k. Bir y?ldan fazla
süredir ço?u zaman gecemizi gündüzümüze katarak, ço?umuzun
okul i?leri ve di?er sorumluluklar?n?n yan?nda fedakarl?klar
yaparak olu?turdu?u bülteni daha fazla ki?iye ula?t?rmak
hedefimiz. 400'ün üzerinde dergi da??t?m destekçimiz sayesinde
ülkenin astronomi ve astrofizik ile ilgili 50 adrese gönderildi.
Bültenin ula?t???yerlerdeki ilgililerden bültenle ilgili görü?lerini
bize ula?t?r?rlarsa çok mutlu olaca??z!
Bu ayki say?m?zda kapak konumuzu bizleri zorlayaca??n?bile bile
oldukça çetrefilli bir konu olarak belirledik: K ozmik Mikrodalga
Arkaplan I ??n?m?. Evrenin ya??ndan, madde içeri?ine, nas?l
olu?tu?undan nas?l bugünkü halini ald???na kadar çok temel
sorular?n cevab?na ula?mam?z?sa?layan bir gözlem penceresi
bizim için bu ???n?m. Yüz y?l öncesine kadar galaksimiz
Samanyolu'nun evrendeki tek galaksi oldu?unu dü?ünürken,
günümüzde evrene dair böylesi iddial?sorular?n herbirine müthi?
detayl?bir ?ekilde cevaplar bulabiliyor olmam?z gerçekten
etkileyici. Evrenin bütünü hakk?nda sorular?cevaplamaya çal??an
kozmoloji alan?nda böylesi detayl?ölçümler yap?lmay?sa?layan
i?te bu ???n?m?n ke?fi ve sonras?nda detayl?analizleri oldu. Bu
say?daki dosyam?zda kozmik mikrodalga arkaplan ???n?m?n?n
tarihsel ke?fi ve temel özellikleri hakk?nda yaz?lar bulacaks?n?z.
Ayr?ca bu ???n?m?n Dünya üzerinden gözlemleri için Güney
K utup'ta ara?t?rmalara kat?lan bir doktora ö?rencisiyle de
röportaj?m?z ilerleyen sayfalarda yer al?yor.
Bu say?m?z da bas?larak T ürkiye'nin dört bir kö?esine da??t?l?yor
olacak. Bu gayretlerimize destek vermek ad?na bültene ilan
vermek konusunda bizlerle gokyuzu@tad.org.tr adreslerinden
ileti?ime geçebilirsiniz.
Gökyüzü'nüz aç?k olsun!
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gökyüzü haberleri
DÜNYA NÜFUSUNUN %80'?
I ?I K K ?RL ?L ?? ?NE MARUZ
K AL I YOR
Çeviren: Zehra ?stemihan*

Science Advances dergisinde yay?nlanan ç???r açacak nitelikte yeni bir
çal??ma dünyadaki ???k kirlili?inin boyutlar?n?gözler önüne serdi. Bu
çal??maya göre dünya nüfusunun %80?den fazlas????k kirlili?ine maruz
kalm?? gökyüzü alt?nda ya??yor. Bu durumun Amerika ve Avrupa?da daha
da kötü boyutta oldu?u belirtiliyor. Buralarda ya?ayan çevre sakinlerinin
% 99?u geceleri ???k kirlili?ine bizzat maruz kal?yorlar.
Bu çal??ma sonucunda yeni ?Yapay Gece Gökyüzü Parlakl???Atlas??
bas?lm?? oldu. 2001?deki ?Dünya Atlas??n?n tamamlay?c?bir devam?olan
bu atlas?n farkl?disiplinlerdeki ara?t?rmac?lar?n da yararlanaca??bir
kaynak oldu?u kesin. Uluslararas?K aranl?k Gökyüzü Birli?i?nin
(I nternational Dark- Sky Association ? I DA) direktörü Scott Feierabend,
yeni atlas?büyük bir geli?me olarak niteledi ve ?yeni atlas?n ?ehir ve k?rsal
bölgelerdeki ???k kirlili?ini azaltmak için at?lan ad?mlar?n ba?ar?l?olup

sa?lam??t?r.? diye ifade ediyor. ?Fakat L ED rengi ve ???kland?rma
seviyesine gerekli önem verilmezse, bu geçi? maalesef aç?k
gecelerde gökyüzü parlakl???n?n 2- 3 kat artmas?na neden olabilir.??
Bilim insanlar????k kirlili?ini azaltmak için a??r?parlamay?önleyici
?artlar?belirlediler: Yap?lacak i? için gerekli ?????minimum
düzeyde tutmak, kullan?lmad???nda ???k seviyesini azaltmak veya
tamamen kapatmak, total yüklenmi? olan ak?y?azaltmak ve mavi
?????(yüksek renk s?cakl?klar?ndaki ?????) s?n?rlamak.

olamayaca??na dair de?erlendirme yapmaya yard?m edece?ini, bir

2001 atlas?ndaki en önemli geli?meler, yeni geli?tirilen uydu ve

k?yaslama noktas?olarak rol alaca??n??ifade etti.

gökyüzü radyasyon sayaçlar?ndaki fiyat uygunlu?u sa?layan son

Bu yeni atlas dünyadaki ???k ile adeta "y?kanm??" birçok yerin yeni bir
doküman?niteli?indedir. Bat?Avrupa?da ?skoçya, ?sveç, Norveç?te sadece
birkaç küçük alanlarda ve ?spanya ve Avusturya?n?n da baz?bölgelerinde
gece gökyüzü nispeten kirlenmemi? durumunu korumaktad?r. S?radan bir
dünya haritas?na ek olarak, ara?t?rmac?lar bu harita ile her ülkenin ve
nüfusunun kaçta kaç?n?n yüksek miktarda ???kla kirlenmi? bir gökyüzü
alt?nda ya?ad???n?n tablosunu sa?lam??lard?r.
Yazarlar özellikle G20 ülkelerini incelemi?ler ve ?talya ve Güney K ore?yi
en çok, K anada ve Avustralya?y?da en az kirlenmi? yer olarak tespit
etmi?lerdir. Samanyolu?nu evlerinden en rahat görebilenler Hindistan ve
Almanya?da ya?ayanlarken, Suudi Arabistan ve Güney K ore sakinleri ise
bu f?rsat?en az elde edenler olarak bulunmu?tur.
Ara?t?rmalara göre, sokak ve d?? ayd?nlatma iyile?tirmeleri için 4000K
lamba kullan?m????k kirlili?inde 2.5 kat bir art??a sebep olmu?tur. (I DA
3000K veya alt?n?tavsiye etmektedir.) Çünkü yüksek renk s?cakl?kl?
kaynaklar daha fazla kirlili?e neden oluyorlar. Ara?t?rmac?lar mavi ???k
sal?n?m?k?s?tlanmazsa L ED teknolojiye geçi?in sorunu sadece geçici
olarak çözece?i konusunda uyard?lar. (I DA L ED Uygulamal?Rehber?e
bak?n?z.)
Falchi ?Dünya çap?nda L ED teknolojiye geçi?in ba?lang?c?nda olmam?za
ra?men yeni atlas gece çevrenin durumu hakk?nda önemli bilgilendirme
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ilerlemeler sayesinde mümkün oldu. Atlas için gereken ?ehir
???kland?rma bilgisi Amerikan Suomi NPP Uydusu?ndan geldi. Bu
uydu ?ehirdeki ???klar?n kesin gözlemini uzaydan yapabilmek için
özel olarak tasarland?. Ayr?ca atlas?kalibre etmek için dünyan?n
20865 farkl?yerlerinde ?Gökyüzü K alite Ölçüm Aleti?nden veri
al?nd?.
GFZ Alman Yerbilimcileri Ara?t?rma Merkezi?nde ara?t?rmac?ve
çal??man?n ortak yazar?olan Dr. Christopher K yba?ya göre, ?Globe
at Night?çal??mas?ndaki kalibrasyon verilerinin toplanmas?nda
gönüllü vatanda? ara?t?rmac?lar?n kat?l?m?oldukça kritikti. K yba
?K alibrasyon için kullan?lan verilerin yakla??k %20?si vatanda?
bilim insanlar?taraf?ndan sa?land?. Onlar olmadan biz Avrupa ve
K uzey Amerika?n?n d???ndaki ülkelerden gelen kalibrasyon
verilerine sahip olmazd?k.? diyor.
Ara?t?rmay??talyan I ??k K irlili?i Bilim ve Teknoloji Enstitüsü?nden
Fabio Falchi önderli?inde, ?talya, Almanya, Amerika ve ?srail?den
kat?lan bilim insanlar?gerçekle?tirdiler. Ara?t?rma Merkezi, ve
Haifa Üniversitesi
Makale: F. Falchi ve ark. T he new world atlas of artificial night sky
brightness Science Advances 10 Jun 2016
* Bo?aziçi Üniversitesi, Fizik Yüksek L isans Ö?rencisi

gökyüzü temmuz - a?ustos 2016

JUNO JÜP?TER'?N YÖRÜNGES?NDE
VE ?L K GÖRÜNTÜL ER GEL M EY E
BA?L ADI
Emre Artan*

Gör sel: Yör üngeye otur u?unun ar d?ndan Juno?dan gelen bu renkli gör sel, JunoCam?in elde etti?i ilk gör üntüler in der lenmesiyle olu?tur uldu.
©NASA/JPL -Caltech/SwRI /M SSS
Güne? Sistemi'nin en büyük üyesinin ke?fi geçti?imiz haftalarda
ba?lad?. NASA taraf?ndan 5 A?ustos 2011?de Florida?daki Cape
Canaveral Hava K uvvetleri ?stasyonu?ndan f?rlat?lan Juno uzay arac?
4 Temmuz 2016'da Jüpiter'e ula??p yörüngeye oturmu? bulunuyor.
NASA?n?n Jüpiter?i yörüngesinde detayl?bir ?ekilde incelemesi için
gönderdi?i uzay arac?Juno Jüpiter?e ula?t???anda kameras?n?
devreye sokmu? ve toplad???verileri Dünya?ya ula?t?rmaya ba?lam??
bulunuyor. Jüpiter?in yörüngesine oturu?undan alt?gün sonra Juno,
görülebilir dalga boyunda ???k kameras?n?(JunoCam) devreye
soktu. Ancak Jüpiter?in yüksek çözünürlüklü foto?raflar?n?n
elimize ula?mas?için hala daha birkaç hafta var.
San Antonio?daki Southwest Ara?t?rma Enstitüsü?nde ara?t?rma
sorumlusu olarak çal??an Scott Bolton?un aç?klamas??öyle:
?JunoCam?den ald???m?z görüntülere göre Juno?nun yüksek
radyoaktiviteye sahip çevre bölgesinden zarar görmeden geçti?ini
söyleyebiliriz. Jüpiter?in kutuplar?n?n ilk foto?raflar?n?görmek için
epey heyecanl?y?z.?
Bolton?a göre Juno sayesinde Jüpiter?in radyasyon kemerlerinden
gezegenin içlerine kadar detayl?bir inceleme yap?lacak. Ancak
Juno?nun yapaca??ölçümler sadece Jüpiter?in de?il tüm Güne?
Sistemi?nin evriminin aç?klanmas?nda önemli bir rol oynayacak.

JunoCam hakk?nda:
-

-

Görülebilir ???k spektrumundaki görüntüleri renkli olarak elde
edebilen bir kamerad?r.
T asarlanma amac?: Jüpiter?in kutuplar?n?ve bulutlu zirvelerini
görüntülemek.
Juno?nun gözleri olarak geni? aç?l?görüntüler elde ederek uzay
arac?n?n di?er araçlar?n?n i?levlerini yerine getirebilmelerini
kolayla?t?rmak.
JunoCam özel olarak kamuoyunun ilgisini çekebilmek için Juno?ya
eklenmi?ti. Her ne kadar elde edilen görüntüler ara?t?rma ekibi
için faydal?veriler olsa da; kamera, arac?n bilimsel cihazlar?ndan
biri olarak görülmemektedir.

?nceleme görevi süresince Juno, Jüpiter?in etraf?nda toplam 37 kez
dola?acak. Yolculu?u boyunca gezegenin bulutlu zirvelerine yakla??k 4100
km kadar yakla?acak. Bu yak?n uçu?lar s?ras?nda gezegenin bulutlu
yüzeyinin alt?na girerek kutup ???klar?hakk?nda, gezegenin kökeni, yap?s?,
atmosferi ve magnetosferi hakk?nda daha fazla bilgi toplayacak.
K aynak: NASA - Mission Juno
© NASA/Jet

Propulsion
L aboratory

En son görüntü 10 Temmuz 2016?da saat (T ürkiye saatine göre)
19:30?ta, araç Jüpiter?den 4,3 km uzakl?ktayken elde edilmi?ti.
Renkli görsel, Jüpiter?in atmosferik özelliklerini, ünlü Büyük
K ?rm?z?Nokta?s?gibi, ve en büyük üç uydusunu, I o, Europa ve
Ganymede?i (soldan sa?a), içeriyor.
Planetary Science I nstitute (T ucson, AZ) yard?mc?ara?t?rma
sorumlusu olarak çal??an Candy Hansen??n aç?klamas?na göre
JunoCam ilk yörünge tamamlan?rken foto?raf çekmeye devam
edecek ve ilk yüksek çözünürlüklü görseller 27 A?ustos?ta, Juno
gezegene yeniden en yak?n mesafede konumlan?nca çekilecek.
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haber turu
Cemal ?en*

ÜÇ GÜNE?L ?

F?RAVUN'UN UZAY L I

Ç?N AY 'I N K ARANL I K

?A?I RTI CI B?R

HANÇER?

Y ÜZÜNÜ HEDEFL ?YOR

GEZEGEN
ESO'nun Çok Büyük Teleskobu (Very
L arge Telescope) üzerindeki SPHERE
ayg?t?n?kullanan bir gökbilimciler ekibi
üç- y?ld?zl?bir sistem içerisinde geni? bir
yörüngede dolanan ilk gezegeni buldular.

Ünlü M?s?r firavunlar?ndan biri olan

Ay'?n Dünya'dan görülmeyen yar?küresi

T utankhamun 9 ya??nda tahta geçmi?,

kimi zaman "Ay'?n karanl?k yüzü" olarak da

19?unda da ölmü?tü. Öldükten sonra da tüm

adland?r?l?r. Bu k?s?m gerçekte karanl?k

firavunlar gibi de?erli e?yalarla beraber

olmasa da Ay ile ilgili ara?t?rmalardan çok

gömüldü. Bu e?yalar içersinde yer alan bir

az pay alabildi. E?er Çin hedefine

hançerin bir meteorit materyalinden imal

ula?abilirse durum de?i?ebilir.

edildi?i ortaya ç?kt?.

Daha önce Ay yüzeyine robot gezginler

Bu tür bir gezegen karars?z bir yörüngeye

M?s?r Müzesi ve Pisa Üniversitesi?ndeki

indirmeyi ba?aran Çin, 2 sene sonra bu kez

sahip olaca??ndan, muhtemelen h?zla

ara?t?rmac?lar, X- ???n?florasan

Ay'?n arka yüzüne gezgin indirmeyi

sistemden d??ar?ya at?lmas?bekleniyor.

spektrofotometri yöntemini kullanarak

planl?yor. Bu göreve ayr?ca Ay yörüngesine

Ancak bu gezegen bir ?ekilde kurtulmu?.

hançerin yap?s?n?, herhangi bir temas

oturtulan bir ileti?im uydusu dahil olacak.

Bu beklenmedik gözlem bu tür sistemlerin

olmadan veya zarar vermeden ortaya

Zira Ay'?n arkas?ile ileti?im kurmak ba?ka

daha önce dü?ünüldü?ünün aksine daha

ç?karabilmeyi ba?arm??. Demirden imal

türlü mümkün de?il. Ayr?ca Ay'?n arka

yayg?n olabilece?i izlenimi veriyor.

edilen b?çak a??rl?kça yüksek bir yüzdeyle

yüzünde ini? yap?labilecek potansiyel

Sonuçlar 7 Temmuz 2016 tarihinde

(%10.8) nikel ve dü?ük miktarlarda (%0.58)

alanlar aç?kland?. Çin'in uzun vadeli hedefi

çevrimiçi olarak Science dergisinde

kobalt, fosfor ve di?er elementleri içeriyor.

ise daha büyük: 15- 20 y?l içinde insanl?Ay

yay?mland?.

Bu ala??m genel olarak meteorit kal?nt?lar?n

görevi gerçekle?tirmek. Çin Apollo

yap?s?na benzemekte.

görevlerinin aksine Ay??n Dünya?dan

Çoklu- y?ld?z sistemlerindeki gezegenler
gökbilimciler ve gezegen bilimcilerin özel

Esasen bu durum çok da ?a??rt?c?de?il.

olarak ilgisini çekmektedir çünkü bu, daha

Demir madencili?inin ke?fedilmedi?i antik

uç senaryolarda gezegen olu?umu

ça?larda Dünya?ya dü?en demir içerikli

mekanizmas?n?n nas?l i?lev gördü?üne dair

meteoritler i?lenerek silah ve süs e?yas?

bir örnek sa?lamaktad?r. Çoklu- y?ld?z

yap?m?nda kullan?l?yordu. Yani antik

sistemleri yaln?z bir y?ld?z?n yörüngesinde

ça?larda bir nevi uzay madencili?i

dolanan bize yabanc?gelse de, asl?nda

yap?l?yordu.

çoklu- y?ld?z sistemleri tek y?ld?zlar kadar
yayg?nd?r.
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görülmeyen arka taraf?na inmeyi planl?yor.
Ay'?n karanl?k yüzü Dünya kaynakl?
herhangi bir elektromanyetik gürültüden
etkilenmedi?i için avantajl?bir konumda.
?lk olarak gezgin indirmek ve ileti?im
uydusu kullanmak bu plana haz?rl?k olacak.
NASA, Apollo görevleri s?ras?nda böyle bir
görevi güvenlik riski sebebiyle reddetmi?ti.

K aynak: Astronomy.com
K aynak: Engadget.com

gökyüzü temmuz - a?ustos 2016

DÜNYA'NI N YARI

UÇAK L AR UY DUL ARI N

UY DUSU K E?FED?L D?

Y ER?N? AL AB?L ?R M ??

Dünya?n?n Ay d???nda bir ba?ka kozmik

ilerleyen ?stasyon Dünya çevresinde

Boeing y?llarca havada kalabilecek bir

arkada??n?n daha oldu?u ortaya ç?kt?.

ortalama 1.5 saatte bir turunu tamaml?yor.

uça??n patentini ald?. T asarlanan oldukça

K e?fedilen 2016 HO3 isimli asteroid
Dünya?n?n yar?uydusu olarak
nitelendiriliyor. Bunun sebebi 2016 HO3'ün
Dünya'n?n çevresinde oldukça uzaktan
dolanmas?. 40- 100 metre çap?nda oldu?u
tahmin edilen gökcisminin yüz y?llar
boyunca gezegenimizi terk etmeyece?i

K aynak: Astroturk.net

UZAY

cisim daha sonra Dünya'dan ayr?lm??t?.
2016HO3 27 Nisan 2016 tarihinde
Hawaii'de konu?lu bulunan Pan- ST ARRS1
teleskobunca ke?fedilmi?ti.
K aynak: Astronomidiyari.com

DÜNYA ÇEVRES?NDE
100 B?N TUR
Uluslararas?Uzay ?stasyonu May?s ay?nda
Dünya çevresindeki 100.000'inci turunu
tamamlad?! Uzay ?stasyonu yüz bininci
turunda, yörüngeye ilk ç?kt???20 K as?m
1998 tarihinden beri 42,540,469,700 km
yol alm?? oldu. Bulundu?u yörüngede saatte
27,600 km (saniyede 7,66 km) h?zla

üstündeki güne? panellerinden alarak,
yüksek irtifalarda uçabiliyor.

?STASYONUNDA 3D

Güne? enerjisi kullanman?n enerji getirisi

ÇI K TI

747?yi yüksek verimli güne? panelleri ile

az. Geleneksel bir uça??, söz gelimi bir
donatsak, ihtiyaç duydu?u enerjinin ancak

dü?ünülüyor. Daha önce de Dünya'n?n
yakalad???bir asteroid ke?fedilmi? ama bu

garip görünümlü bu uçak, enerjisini

Uzay ?stasyonu?na Nisan sonunda

binde 3?ünü güne?ten kar??layabiliriz.

gönderilen 3 boyutlu yaz?c?dan ilk ç?kt?

Dolay?s?yla enerjisini güne?ten alan bu

al?nd?: astronotlar?n istasyonun bak?m?n?

uça??n ta??ma kapasitesi oldukça s?n?rl?.

yaparken kullanabilece?i bir anahtar.

Fakat bu kapasite görüntüleme sistemleri,

Eklemeli Üretim Tesisi (Additive

kameralar ve radarlar?ta??maya yetiyor.

Manufacturing Facility ? AMF) ismi

Ayr?ca cep telefonu sinyalleri ve tv yay?nlar?

verilen bu 3 boyutlu yaz?c?n?n üreticisi,

için gereken ileti?im sistemlerini

daha önce de uzaya ilk 3B yaz?c?y?

ta??yabilir. Bir ba?ka senaryo ise

gönderen Made I n Space ?irketi.

meteoroloji verileri elde etmek. K ?saca bir

Uzaydaki yaz?c?n?n astronotlar?n ihtiyaç

uydu ne yapabiliyorsa, daha ucuz bir

duydu?u baz?aletlerin Dünya?dan

maliyetle bunlar?gerçekle?tirmek.

getirilmeye gerek kalmadan ?stasyon

K aynak: Futurism.com

bünyesinde üretilmesinden, Dünya?da
üretilen baz?gereçlerin uzay ortam?na
adapte edilmi? tasar?mlar?n?n test
edilmesine kadar geni? bir yelpazede
kullan?m alan?olacak.
K aynak: Space.com

* Amatör Astronom
www.astroturk.net
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duyurular/etkinlikler
OL ?M POS?TA ASTONOM ? VE

GÖK YÜZÜ BÜLT EN? BASI L I

B?L ?M FEST?VAL ?

OL ARAK DA? I T I MDA!

DÜZENL EN?YOR*
T ürkiye?nin en büyük

T ürk Astronomi Derne?i olarak uzun bir zamandan beri internet

astronomi toplulu?u

üzerinden yay?nlanan bültenimiz Gökyüzü geçen ay itibariyle tekrar

K ozmik Anafor ba?ta

ka??tla bulu?tu. Bültenimizin bas?m?n?ki?isel olarak destekleyen Sn.

olmak üzere, en popüler

Serkan T ??l?o?lu'nun deste?i ve bültenimize ilan veren Nurano?lu Uzay

bilim platformlar?

ve Savunma Teknolojileri San. Ve T ic. A.?. ve Bo?aziçi Üniversitesi

Bilimfili ve Evrim A?ac?

Yay?nevi'nin katk?lar?yla dergimizi T ürkiye'de 50 adrese gönderme

i?birli?i ile düzenlenecek

f?rsat?m?z oldu.

olan Olimpos Gökyüzü ve
Bilim Festivali 12- 14
A?ustos tarihleri aras?nda
gökbilim severlere
kap?lar?n?aç?yor. Geni?

T ürkiye'de astronomi/astrofizik ara?trmalar?yürütülen üniversite
bölümleri, gözlemevleri ve kütüphaneler ba?ta olmak üzere bilim
merkezleri ve seçilen toplum sanat müzelerine de bültenimizi ula?t?rd?k.
T amamen gönüllülük kapsam?nda katk?koyan yazarlar?m?z ve editör
ekibi olarak bültenin konuyla ilgili ö?renciler ve profesyoneller ba?ta

kapsaml?ve festival havas?nda gerçekle?ecek etkinlik,
astronomi gözlemleri için son derece berrak bir gökyüzünü ve
di?er uygun ?artlar?bar?nd?ran Antalya/Olimpos?ta
gerçekle?tirilecek.
Bilindi?i üzere bugüne kadar düzenlenen gökyüzü/bilim
etkinliklerinde ???k kirlili?inden uzakla??lmak istenildi?inde
kat?l?mc?lar?n tuvalet, bar?nma ve yeme - içme gibi temel
ihtiyaçlar?tam anlam?yla kar??lanam?yordu. Bu ihtiyaçlar?üst

olmak üzere, astronomiye ilgili genel halk ve amatör astronomlara
ula?mas?n?umut ediyoruz. Bu konuda bizlere bültenimize içeri?in
yan?nda, sayfa bazl?y?ll?k ilanlar ile de destek olabilirsiniz. ?lan ?artlar?
konusunda detayl?bilgi almak için gokyuzu@tad.org.tr adresinden bize
ula?abilirsiniz.
E?er geçen say?m?z elinize ula?t?ysa bültenle ilgili yorum ve görü?lerinizi
bizlere yaz?p, bülteni bulundu?unuz yerde bir foto?raf?n?çekip sosyal
medyadan @GokyuzuBulten etiketiyle payla?abilirsiniz.

seviyede tutabilmek ad?na daha uygun yerler seçildi?inde ise
berrak bir gökyüzünden feragat edilmesi ve haliyle ???k kirlili?i
faktörüne maruz kal?nmas?durumu söz konusu oluyordu.
Olimpos, hem temel ihtiyaçlar?n kolayca kar??lanabilmesi, hem
de ???k kirlili?inden son derece uzak olmas?yönü ile bu konuda
tercih edilebilecek yerlerden biri olarak kendisini gösteriyor.
Bunun temel göstergesi de festivalin üç gün boyunca yaln?zca
astronomi sunumlar?ve gökyüzü gözlemlerinden ibaret
olmamas?yönüyle kar??m?za ç?kacak. Festival süresince
kat?l?mc?lar?n konaklama ihtiyac?, alanda özel olarak ayr?lm??
bölümde kuracaklar?çad?rlar ve ayr?ca Bungalov a?aç evlerde
kalmak suretiyle kar??lanm?? olacak.
Ba?ta K ozmik Anafor Yönetim ekibi olmak üzere, Bilimfili ve
Evrim A?ac??n?n da kat?l?m?ile yakla??k 35 ki?ilik bir ekip ile
planlanan organizasyon kapsam?nda gün boyu Astronomi ve
bilim sunumlar?, atölye çal??malar?ve geç saatlere kadar
gökyüzü gözlemleri gerçekle?tirilecek.
* Duyuruyu derleyen: Merve Yorganc?- Ege Ünv. Astronomi
Bölümü Y. L isans Ö?rencisi
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Üstte: Rahmi M . K oç M üzesi'ne ula?an Gökyüzü Bülteni'nin astronomi
bölümünde foto?r af?n?çekip bizimle payla?an Astronomi E?itmeni Dicle
K oluk?sa'ya te?ekkür eder iz!

gökyüzü temmuz - a?ustos 2016

makale
MERK ÜR GEÇ???
Burak Ye?ilmen*

B

ir önemli gökyüzü olay?n?daha kay?t
alt?na alabilmenin daha da önemlisi ?ahit
olabilmenin, fark?nda olabilmenin
mutlulu?u ile yaz?ma ba?lamak
istiyorum. Merkür Geçi?i her?eyden önce

uzun zaman sonra gerçekle?tirdi?im en aktif gözlem
tecrübelerimden bir tanesi oldu. Neredeyse tüm gün, hatta
haz?rl?k dönemini de saysam 1.5 gün boyunca teleskobum,
ekipmanlar?m ve gökyüzü ile ba? ba?a kald?m.
9 May?s 2016 Merkür geçi?i için zaten günler öncesinden
i?imden izin alm??t?m. Pazartesi gününe denk gelmesi bu
nedenle benim gibi çal??an bir amatör astronom için sorun
olmayacakt?. Ama çok daha önemli bir sorunum vard?ki o

Üstte: M er kür Güne? küresine gir i? yapt?ktan hemen sonr a elde edilmi? bir
gör üntü.
da maalesef May?s ay?nda Güne??in ufuktan çok yükseliyor olmas?yd?.
Normalde biz astrofoto?rafç?lar çekece?imiz cismin mümkün
oldu?unca ba?ucu noktas?na yak?n olmas?n?severiz. Çünkü cisim
ufuktan ne kadar yüksek ise atmosferden o kadar daha az seviyede
olumsuz etkileniriz. Sebebi cisimden gelen fotonlar?n atmosferimizde,
ufka yak?n bir cisme göre daha az bir mesafe kat etmesi ve bu sebeple
daha az deforme olmas?d?r. Normalde Güne? çok yüksekte diye
sevinmem gerekirken, do?al olarak balkondan bu kadar yükse?i
göremiyor olmam sebebiyle, bu önemli olay?nereden çekebilece?im
konusunda ciddi ciddi kafa yoruyordum. T üm ekipmanlar?arabaya at?p
?ehirden biraz uzakla?mak elbette en basit çözümdü ancak tüm gün
sürecek bir etkinlik için elektrik vs gibi sorunlar?n her ne kadar
akülerim tam dolu olsa da beni tats?z sürprizlerle üzmemesi için farkl?
bir yol aray???na girdim.
En güzel ve en pratik çözüm, asl?nda evimin bir üst kat?olan bina
çat?s?n?kullanmak olacakt?. Ancak güvenlik sebebiyle kilitli olan
çat?n?n anahtar?n?alman?n kolay olamayabilece?ini dü?ündüm. Malum
memlekette astronomiye bak?? aç?s?belli. Ne yapt???m?dahi
anlamayacaklar?için olumsuz yan?t almaktan çekiniyordum. Sonra,
isteyenin bir yüzü karaym?? diyerek çald?m yönetimin kap?s?n?ve deli
damgas?yemeden anahtar?kapmay?ba?ard?m. T abi bir de ?ba??ma bir
?ey gelirse, damdan a?a??dü?ersem, sorumlusu benim? ?eklinde
dilekçeyi imzalay?p teslim etmemi istediler, onu da verdikten sonra
art?k çocuklar gibi ?endim.
Gözlem öncesi haz?rl?k amac?yla olu?turdu?um ?yap?lacaklar listem?
tek tek tamamlan?yordu. ?imdi s?rada yeni ald???m ve ???k geçirgenli?i
daha önce kulland???m gözlem amaçl?olan Baader ND5.0 Visual Güne?
filtresine göre daha fazla olan Baader ND3.8 Photographic filtreme

Üstte: M er kür 'ün Güne? önünden geçi?iöncesi gökyüzünde
toplanan bulutlar a teleskobun uzun tübüyle göz da??
ver ir ken

eskisi gibi bir hücre yapmak vard?. Hemen ayn?marangoz karde?imin
kap?s?n?çald?m ve bir sonraki sayfada görülen foto?rafta 2 çemberi
hafif ama dayan?kl?bir malzemeden kestirdim.
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Yapacak bir ?ey yoktu, ben elimden geleni yap?p haz?rl???m?
yapm??t?m. Art?k gerisi gökyüzüne kalm??t?? Geçi?e saatler kala
ekipman?haz?r hale getirmek için çat?ya ç?kt?m ve mesaiye ba?lad?m.
Bir sonraki geçi? 2019 ve 2032 y?llar?n?n K as?m aylar?nda olacakt?.
K as?m?da hava durumunun izin vermeme olas?l???çok yüksek
oldu?u için aç?kças?çok heyecanl?yd?m. 2012 y?l?ndaki Venüs
geçi?ini foto?raflarken yapt???m hatalardan ders ç?karm??t?m ve çok
daha fazla tecrübe sahibi bir amatör astronom olarak yine de
heyecan?m doruktayd?. Zaten güzel olan da bu heyecan?n hiç
kaybolmamas??
Geçi? 14:12 de ba?layacakt?ve amac?m tam giri? an?n?n bir
videosunu kaydetmekti. Sonraki k?s?mlar için de o günlerde Güne?
üzerinde görülebilen lekelerle Merkür?ün bir hat?ra foto?raf?n?
çekip, ak?am Güne? batarken de Sabiha Gökçen havaliman?na inen
uçaklar?Güne??in önünden geçirmeyi planl?yordum. Çekim plan?m
bu ?ekildeydi ve planlar?m k?smen tuttu diyebilirim.
Yeni Güne? Filtremi teleskoba tak?p, elimdeki di?er renk filtrelerini
de kameram?n önünde takarak görüntü nas?l oluyor onu
deniyordum. Her filtre ?????n farkl?bir dalga boyunu süzdü?ü için
görüntüdeki detaylarda bir birinden farkl?oluyorlard?. Testler
Üstte: Baader ND3.8 Photogr aphic filtre için haz?r lad???m hücrenin
bir le?tir me a?amalar ?

sonucunda Astrodon marka K ?rm?z?(R) ve Ye?il (G) filtrelerin en iyi
sonucu verdi?ini gördüm. Ye?il filtre biraz daha gönlümü çald?
asl?nda. Çekimleri onunla yapmaya karar verdim.

Böylece bu görev de tamamlanm??t?. Art?k çat?y?ke?fe ç?k?p
kuruluma ba?layabilir, hatta geçi? öncesi Güne? üzerinde hangi
ekipmanlar?kullanaca??ma ve hangi aç?larda (yak?n, uzak) çekim

Geçi? 1- 1,5 saat kala bulut durumu pek de ümit vermiyordu. ?nce
bir tabaka gökyüzünü kaplad???gibi; güneyden, Bursa semalar?ndan
da sevimsiz, yo?un bulutlar yakla??yordu.

yapaca??ma karar vermeye ba?layabilirdim. T abi ben teleskobu
kurana ve di?er i?lerle u?ra?ana kadar ak?am olmu?tu bile. Geçi?in,

Gökyüzüne güvenmekten ba?ka yapacak bir?eyim yoktu. Ben

bir sonraki gün saat 14:12 de ba?layacak olmas?n?n rahatl???ile

haz?rd?m, Merkür ve Güne? de haz?rd?! Bulutlar?n insaf?na kalm??t?k.

provay?bir sonraki güne b?rak?p ekipman?n yeni mekandaki

T ürkiye?nin farkl?bölgelerinde bu olay?görüntülemek için pusuya

foto?raflar?n?çekmeye ba?lad?m. Aç?kças?gitti?im gözlem

yatm?? di?er amatörlerle sürekli bir telefon trafi?i ile birbirimize

etkinliklerindeki do?al mekanlar?saymazsam, hiçbir zaman bu
?ekilde tüm gökyüzünü görebildi?im bir mekanda teleskobu
kurmam??t?m. Bu nedenle halen çok mutluyum.
T abii haz?r ekipman çat?da beni beklerken onu öylece b?rakmak
içimden gelmedi ve ak?am ilerleyen saatlerde Jüpiter çekmek için
çat?ya ç?kt?m. Bu y?l Jüpiter ufuktan çok yüksekte oldu?u için yeni
balkonumdan bu süper gaz devini maalesef çekemiyordum. F?rsat?
de?erlendirmek için çat?ya ç?kt???mda çok fazla rüzgar oldu?unu
gördüm. Oturdu?umuz T uzla Ayd?ntepe bölgesi gerçekten çok
rüzgar al?yor. Bölgedeki yüksek tepelerden birine de kurulu oldu?u
için mahalle daima bir rüzgar alt?nda desem yeridir. Gördü?ünüz
gibi amatör astronomun dertleri bitmiyor. Bu rüzgar alt?nda b?rak?n
bir ?ey çekmeyi, gezegeni kadrajda tutmak dahi imkans?z bir konu.
Hal böyle olunca, enerjimi ertesi güne saklamaya karar verip,
ekipman?güvenli bir ?ekilde sar?p sarmayarak yatmaya gittim.
Sabah kalk?nca ilk i?im çe?itli hava durumu sitelerinden (Poseidon,
Accuweather vb.) bulut ve rüzgarl?l?k durumuna bakmak oldu.
Sabah hava hafif bulutlu da olsa saat 14:00 civar?yani tam geçi?
esnas?nda aç?k olarak görünüyordu. Ancak sabah neredeyse esmeyen
rüzgar?n yine tam geçi? s?ras?nda co?maya ba?layaca??da yaz?yordu.
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bilgi aktar?yorduk Güneydekiler havan?n açt???n?haber veriyorlard?.
Demek ki k?sa bir bulutluluk ard?ndan burada da hava tam
anlam?yla açacakt?çünkü rüzgar Güney?den esiyordu.

etkisinden ?imdilik emin de?ilim.
Geçi?in sonlar?nda do?ru yani Güne? batmaya yak?n e?im de gözlem
etkinli?ime kat?ld?. Onunla birlikte bu sefer gözlem yap?labilen

Ve beklenen an yakla?m??, saatler 14:00 gelip çatm??t?. Son 12 dk.

filtremizi tak?p geçi?i gözle izlemeye devam ettik. Aç?kças?i?in

içine girmi?tim. Ne kadar haz?r olsam da nadir bir gök olay?na ?ahit

gözlem taraf?da çok çok keyifli idi. Yakla??k yar?m saat kadar bu

olacak olmam sebebiyle kalbim yerinden ç?kacak gibi at?yordu. Bir

?ekilde gözlem yapt?k.

aksilik olma ihtimali, bilgisayar?n durduk yere bozulma riski,
akünün çat diye bitme riski akl?mdan geçip duruyordu. Bunlar?n
hepsi için önlemimi günler öncesinden almama ra?men yine de
heyecan doruktayd?. Ve saatler 14:12?ye vurdu?unda Merkür
Gezegeni Güne??in çeperinden kendini belli etmeye ba?lam??t?.
Gün boyunca yakla??k 140 GB?a denk gelecek kadar tahmini 40- 50
adet video ald?m. Maalesef büyük bölümü rüzgar sebebiyle a??r?
hareketli ve bu nedenle bunlar?i?leyip düzgün bir sonuç ç?kartmak
çok zor. Rüzgar sebebiyle de zaten büyütme faktörünü çok fazla
artt?r?p yak?n çekim yapamad?m. Daha do?rusu büyütme
yapt?klar?m sadece hat?ra olarak kalacak, güzel bir foto?raf
ç?kartmak çok zor.
Ancak içlerinden en iyi buldu?um 2 tanesini hemen i?ledim ve
aç?kças?bu sonuçlar benim için yeterli ve tatmin edici sonuçlar oldu.
?lkinde giri? an?n?n hemen ard?ndan çekti?im ve Güne??in
küreselli?inin de belli oldu?u bir aç?da, di?erinde ise Güne?
lekelerinin de görülebildi?i bir aç?da Merkür?ün görebiliyoruz.

Ve benim için bir h?rsa dönü?en, Güne??in önünden geçen bir uça??
çekebilme konusu için vakit gelmi?, Güne? ufka yakla?t???için
Sabiha Gökçen Havaliman?na inen uçaklar?n yakla?ma seviyesine
kadar inmi?ti. Sab?rla 4- 5 uça??n inmesini bekledikten sonra nihayet
Güne? tam olmas?gereken yüksekli?e inmi? ve beklenen an gelmi?ti.
Sonras?nda olanlar için sözü videoya b?rak?yorum :
Muhte?em bir video olmu?tu ancak maalesef tam o s?rada Güne??in
önündeki bulutlar sebebiyle Merkür ve lekeler görünmez olmu?tu.
Olsun ne yapal?m? K ?smet! Günün sonunda harddiskimde bu
önemli olaya ait kay?tlar, haf?zamda gözlerimle gördü?üm geçi?
an?na ait süper görüntüler, ho? an?lar, inan?lmaz bir yorgunluk ve
tüm gün Güne? alt?nda kalmam sonucu esmerle?mi? bir tenle
evimize döndük.
Umar?m sizlerde bir ?ekilde bu geçi?i gözlemleme f?rsat?
bulmu?sunuzdur. Bulamayanlar için neler olup bitti?ini bir amatör
astronomun gözünden elimden geldi?ince detayl?ca aktarmaya
çal??t?m.

Güne??in yüzeyindeki detay?bu kadar iyi alabilmemin sebebi olarak
hem daha çok geçirgenli?i olan ND3.8 filtreyi hem de Astrodon

Gökyüzünüz aç?k olsun!

Ye?il (G) renk filtresini görüyorum. ASI 120MM kameram ile daha

* Amatör Astronom - Yaz?ve foto?raflar?na

önce Güne? çekip çekmedi?imi hat?rlayamad???m için o faktörün

www.balkondanevrene.com adresinden eri?ebilirsiniz.
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göze çarpan kareler

Hubble Uzay Teleskobu'nun elde et t i?i bu muht e?em görünt üde Yengeç
Bulut susu olarak an?lan ve yakla??k 1000 y?l önce dev bir y?ld?z?n pat lamas?
sonucu olu?mu? nöt ron y?ld?z? ve et raf?ndaki süpernova kal?nt ?s? görülüyor.
Görünt ünün ort as?ndaki y?ld?zlar?n en sa?daki olan nöt ron y?ld?z? kendi
ekseni et raf?nda saniyede 30 kez dönmekt e ve et raf?nda çok yüksek bir
manyet ik alan olu?t urmakt ad?r. © NASA ESA

Jüpit er gezegeninin yüksek manyet ik alan? sayesinde Güne?'t en ve volkanik
uydusu I o'dan gelen yüklü parçac?klar gezegenin kut up bölgelerine yönlenip
buradaki gaz molekülleri ile çarp??arak t ?pk? dünyadaki auroralara benzer
yap?lar olu?t uruyorlar. Fakat bir farkla, Dünya'dakilerin binlerce kat ?
büyüklü?ünde ve çok daha uzun süreli. Hubble'?n elde et t i?i son
görünt ülerle ?u anda gezegen et raf?nda yörüngeye ot urmu? Juno'nun
verece?i bilgiler

bu renkli olaylar?n alt ?ndaki mekanizlmalar? a??a

ç?karacak. © NASA, ESA, and J. Nichols (Universit y of L eicest er)

kapak konusu

EVREN?N ?L K
GÖRÜNT ÜSÜ:
KOZM?K M?K RODAL GA
ARK APL AN I ?I NI MI
Berare Göktürk*

Arkaplan görüntüsü: ESA Planck uydusu ile elde edilen kozmik mikrodalga arkaplan
???mas?n?n polarizasyonun görselle?tirilmi? hali
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© ESA and

the Planck Collaboration

Üstte: Kozmik mikroldaga fon ???n?m?n?n üç farkl?uydu taraf?ndan elde edilmi? görüntüsü ©Planck

K

ozmik mikradolga arkaplan

radyo galaksilerin taraf?ndan yay?ld???yd?, fakat bu radyasyonun homojenli?ini

???n?m? (?ngilizce: Cosmic

sa?layabilecek say?da radyo galaksi olmad???bilinen bir gerçekti. Belki de sistematik bir

Microwave Background

hatan?n bu ?gürültüye? sebep olabilece?i dü?üncesiyle, antenin etraf?ndaki çok say?daki

Radiation - CMB)geçmi?e

ku? yuvas?n?da??t?p, üzerindeki beyaz yal?tkan maddeyi yani ku? pisliklerini

dair elimizdeki en eski

temizledikten sonra bile hiçbir iyile?me gözlemlemediler. 3.5 ± 1 K s?cakl???nda bir

foto?raf! Evrenimizin en eski foto?raf?na

???ma, evrenin her taraf?ndan alg?lanmaya devam ediyordu. 1964 y?l?n?n sonlar?na do?ru,

ula?mam?z?sa?layan bu fiziksel olgunun

Wilson kat?ld???bir astronomi konferans?nda MI T ?de profesor olan kozmoloji fizikçisi

gözlemlenmesi de tamamen bir kaza eseri. ?ki

Bernard Burke?e ya?ad???büyük problemden bahsetti. Birkaç ay sonra Burke,

genç bilim insan?Robert Wilson ve Arno

Princeton?l?iki fizikçi Robert Dicke ve James Peebles taraf?ndan yaz?lm??, evrenin çok

Penzias, 1964 y?l?nda Bell L aboratuarlar?nda

s?cak, yo?un ve çok daha küçük oldu?u ilkel zamanlardan arta kalan ve her taraf?

uydular?n telekomünikasyonu ve radyo
astronomi ile ilgili hassas ölçümler yapmak
için geli?tirilen antenin toplad???verileri
incelerken, evrenin her taraf?ndan gelen bir
gürültüye- "istenmeyen" bir sinyale rastlad?lar.
Her yönden, e?it büyüklükte ve gece gündüz

"... o y?lla r da evr enin olu?umunu a ç?klaya n
teor iler e göz atma m?z ger ekiyor . En muhtemel
gör ülenler i: Büyük Çökü?, Sa bit Dur um ve Büyük
Patla ma teor iler iydi."

veya mevsim fark etmeksizin alg?lanan gizemli
gürültünün sebebinin öncelikle y?ld?zlararas?

ku?atan bir radyo ???mas?n?öngören makalenin ön bask?s?n?okudu ve heyecanla iki

gaz taraf?ndan y?ld?z ???klar?n?n önce

grubu hemen ertesi gün bir araya getirdi. Bu do?ruydu, evrenimizin ula?abilece?imiz en

so?urulup, sonra yeniden yay?l?m?oldu?u

eski görüntüsü kaza eseri gözlemlenmi?ti (en güçlü gelen ???n?m?n dalga boyu görünür

dü?ünüldü. Radyasyonun tayf?n?n

dalga boyuna denk gelmedi?i için, biz göremesek de mikrodalga boyunda ???ma yapt???

incelenmesiyle bunun mümkün olmayaca??

için görüntü demekte hiçbir sak?nca yok.) Her iki grubun da makalesi 1965 y?l?nda

fark edildi. Di?er bir ihtimalse, gürültünün

Astrophysical Journal L etters Dergisinde yay?mland?.
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Sa?da: K ozmik M ikrodalga
Ar kaplan I ??n?m?n?n
gözlemlenmesi, Büyük Patlama
Teor isinin en önemli ispatlar ?ndan
bir i, ve gözleminden 14 y?l sonr a
1978?de ise Ar no Penzias (sa?) ve
Rober t Wilson (sol) yo?un
çabalar ?n?n kar ??l???olar ak Fizik
Nobel ödülünü payla?t?lar. ©AP
Bu noktada, o y?llarda evrenin
olu?umunu aç?klayan teorilere göz
atmam?z gerekiyor. En muhtemel
görülenleri: Büyük Çökü?, Sabit
Durum ve Büyük Patlama
teorileriydi. Albert Einstein, 1915
y?l?nda genel görelilik teorisini
geli?tirdi?inde, denklemlerin sürekli
geni?leyen bir evrene i?aret etti?ini
anlam??, fakat bunun mümkün
olamayaca??na kanaat getirmi?ti.
Daha sonra ?hayat?mdaki en büyük
hatam? diye niteleyece?i ?kozmolojik
sabit? isimli bir sabiti denklemlerine
ekleyerek dura?an bir evrene
ula?m??t?. En yayg?n olarak kabul
gören Sabit Durum Teorisiydi ve evrenin ne ba?lang?c?ne de

ve atom alt?parçac?klar quarklar ve gluonlarlarla birlikte fotonlar

biti?inin oldu?unu ileri sürüyordu. Öte yandan, Büyük Patlama

ve elektronlardan olu?an çok s?cak ve çok yo?un bir yap?dayd?. 10- 4

Teorisinin babas?olarak an?lan Belçikal?fizikçi ve rahip Georges

saniye sonra, evrendeki dört temel kuvvetten biri olan güçlü

L emaitre ise 1927 y?l?nda yay?nlad???makalesinde evrenin tek

kuvvetin etkisiyle ilk proton ve nötronlar olu?tu. 3 dakika sonra ise

bir noktadan geni?ledi?ini savunuyordu. Ayn?makalede Edwin

proton ve nötron bir araya gelerek ilk atom çekirde?ini

Hubble?dan iki y?l önce, ?imdi ismiyle Hubble yasas?n?ke?fetmi?,

olu?turdular. Döteryum, helyum ve lityum?un çekirdekleri bu s?rada

ve evrenin geni?leme h?z?na dair fikir veren Hubble

olu?tuysa da bu çekirdeklere elektronun ba?lanmas?için 380,000

parametresini hesaplam??t?. Makalenin Belçika d???nda fazla

y?l geçmesi gerekti. En bask?n enerjiye sahip olan ve yüklü

okunmayan bir dergide Frans?zca yay?mlanmas?n?n sonucu,

parçac?klarla etkile?ime geçebilen fotonlar, sürekli elektronlara

maalesef teorisi bekledi?i ilgiyi yaratmad?. Fakat 1929 y?l?nda,

çarparak onlar?bir kur?un gibi çekirdekten uza?a f?rlat?yor, ilk

Edwin Hubble?in ayn?sonuçlara ula?mas?yla Büyük Patlama

elementin olu?mas?n?engelliyorlard?. Bu etkile?im sürekli devam

Teorisi hak etti?i ilgiye ula?t?.
Bu teoriye göre, evrenin do?du?u an hala gizemini korusa da,
Büyük Patlamadan 10- 6 saniye sonra, evrenin s?cakl???1012 K ?di

etti?ini için; ???k, elektron bulutunun içine hapsolmu?tu ve
evrenimiz opak bir haldeydi. Evrenin geni?lemesiyle, fotonlar
so?udular ve negatif yüklü elektronla pozitif yüklü çekirde?in
çekimini engelleyemez olmu?lard?. Yakla??k 10- 10 m
büyüklü?ündeki, ilk nötr atom hidrojen olu?mu?tu. Fotonlar,

"Evr enin geni?lemesiyle, fotonla r
so?udula r ve negatif yüklü
elektr onla pozitif yüklü çekir de?in
çekimini engelleyemez olmu?la r d?.
Ya kla ??k 10-10 m büyüklü?ündeki,
ilk nötr atom hidr ojen olu?mu?tu."
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serbest yüklü parçac?klarla her enerjide etkile?ebilirken, nötr
atomlarla sadece iki enerji seviyeleri aras?ndaki fark kadar enerjiye
sahipken so?urulabilirler. Dolay?s?yla, evrenin do?umundan
380,000 y?l sonra, hidrojenin olu?mas?yla yakla??k 3000 K
s?cakl???ndaki fotonlar maddeden ayr??m??t?. Ayr??man?n
gerçekle?ti?i yere ise son çarp??ma yüzeyi denmi?ti. Bu yüzeyden
itibaren fotonlar özgürce seyahat etmeye ba?lam??, evrenimiz ????a
geçirgen hale gelmi?ti. O günden bu güne, evren 1100 kat

gökyüzü temmuz - a?ustos 2016

geni?lemi?, fotonlar da ayn?ölçüde
so?umu?lard?: gözlemlendikleri zaman 2.725
± 0,002 K s?cakl???ndayd?lar.
1990?da COBE (Cosmic Background
Explorer) [ K ozmik Arkaplan K a?ifi]
ismindeki uydu bu ???man?n tayf?n?ölçmek
üzere uzaya gönderildi ve evrenimizi
tamamen dolduran bu radyasyonun önemli
bir özelli?inin kara cisim ???mas?n?n en
mükemmel örne?i oldu?unu ke?fetti. K ara
cisim ???mas?n??öyle özetleyebiliriz: bütün
?s?nan cisimler ???ma yaparlar, ama bu olguyu
incelemek için en uygun örnek ona çarpan
her enerjideki dalgay?so?uran tamamen
siyah olan cisimlerdir. T ayf?kara cisim
???mas?yla neredeyse birebir ölçü?en K ozmik
Mikrodalga Arkaplan I ??mas?n?n en güçlü
oldu?u dalga boyu mikrodalga aral???nda
oldu?u için bu ismi alm??t?r.
COBE?nin bir di?er ke?fi ise yönden

Üstte: K M AI asl?nda kar a cisim ???mas?n?n en iyi ör nekler inden bir idir. Yukar ?daki gr afikte
renkli noktalar la göster ilen ver iler çe?itli uydular la al?nm?? kozmik mikrodalga ar kaplan
???n?m?gözlemler i, mor renkli çizgi ise 2.728 K s?cakl??a kar ??l?k gelen kar acisim tayf?n?
göster iyor. Yatay eksen yay?nlanan ???n?m?n frekans?n?, dikey eksen de o frekanstaki
par lakl???belir tiyor. © Winstein B.

ba??ms?z(izotropik) da??ld???dü?ünülen
s?cakl???n asl?nda küçük farkl?l?klar

edersek, davulun titre?mesiyle kumlar baz?alanlarda birikmeye ba?layacakt?r. Bu birikmelerin

gösterdi?i ancak bu farkl?l?klar?n 1 derecenin

da??l?m?na Chladni desenleri denir. Desenleri; dalgalar s?n?rlara çarp?p yans?d???için davulun

yaln?zda 100,000?de 1?i düzeyinde oldu?udur.

?ekli, materyali, büyüklü?ü gibi özellikler belirler. Sadece olu?an desenlere bak?p bu özellikler

Çok küçük yo?unluk farkl?l?klar?na tekabül

tahmin edilebilir. Ayn?bu teknik gibi, biz de evrenimizin 380,000. y?l?ndaki foto?raf?na

eden bu s?cakl?ktaki dalgalanmalar,

bakarak evrenin meydana geli?i ve geli?imi hakk?nda eskiye nazaran çok daha kesin teoriler

gelecekteki gezegenlerin, y?ld?zlar?n ve

üretebiliyoruz.

galaksilerin tohumlar?n?temsil diyorlard?.
Yo?unlu?un çok oldu?u yerlerde kütle çekimi
kuvveti daha büyük oldu?undan zamanla
burada daha çok madde birikmesine ve
evrenimizin günümüzdeki haline ula?mas?n?

Teknolojinin ilerlemesiyle çok daha iyi aç?sal çözünürlükte elde etti?imiz bilgiler gösteriyor ki
s?cakl???n da??l?m?bugünkü galaksilerin olu?mas?için gerekli miktarda. Böylece, evrenin
13.73 milyar y?ll?k tarihi hakk?ndaki teorilerimizin büyük ölçüde uyum içerisinde oldu?unu
söyleyebiliriz.

sa?lad?. Daha önemlisi ise sadece 100,000?de
1 olan s?cakl?k farkl?l?klar?, bugünkü büyük
boyuttaki olu?umlar?n meydana gelmesi için

K aynaklar :

birebir gerekli büyüklükteler. K ozmik

L uminet, Jean- Pierre. (2006). T he shape of space after W MAP data. Brazilian Journal of

Mikrodalga Arkaplan I ??mas?n?n?n?n daha iyi

Physics, 36(1b), 107- 114.

incelenebilmesi için 2001?de NASA

Strauss, Michael A. (2004). Reading the Blueprints of Creation. Scientific American

taraf?ndan W MAP (Wilkinson Microwave
Anisotropy Probe) ve 2009?da ESA

Hu & W hite. (2004). T he Cosmic Symphony. Scientific American

taraf?ndan Planck uydular?gönderildi.

Partridge, R.B. (1995). 3K : Cosmic Microwave Background Radiation. Cambridge:Cambridge

S?cak ve so?uk alanlar?n da??l?m?

University Press

kullan?larak, ara?t?rmac?lar evrenin ya??n?,

Winstein B., T he Cosmic Microwave Background Radiation

geni?leme h?z?n?, geometrisini ve
bile?enlerinin yo?unluklar?n?daha do?ru
hesaplad?lar. Nas?l hesaplad?klar?n?anlamak

* Bo?aziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Ara?t?rma Görevlisi & Y. L isans Ö?rencisi

için ?u örnekten faydalanabiliriz: Davulun
derisine ince kumu serpi?tirdi?imizi hayal
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5 SORUDA
KOZM?K M?K RODAL GA
ARK APL AN I ?I NI MI
Semih Çakmak*
Ba??n?z?kald?rd?r?n. Evrenin, bakt???n?z her
noktas?nda y?ld?zlar, galaksiler, bulutsular ve
???ldayan gök cisimleriyle dolu oldu?unu
görüyorsunuz de?il mi? E?er bu gözlemi
gözleriniz ile de?il, optik aral?k d???nda, farkl?
dalga boylar?ndaki ?????görebilen teleskoplar
ile yapmaya ba?larsan?z ?ahit olaca??n?z evren
al???k oldu?unuzdan daha farkl?bir imge
sunacakt?r size. Örne?in x- ???nlar?n?alg?layan
bir dedektör kara delikleri, mor ötesine
duyarl? bir dedektör en genç y?ld?zlar?
gösterirken k?z?l ötesi dalga boyuna duyarl?
bir enstrüman y?ld?zlar?n do?duklar?
bölgeleri tespit edebilmenizi sa?layacakt?r.
Elektromanyetik spektrumun mikrodalga
bölgesinde gözlem yapt???n?zdaysa çok daha
beklenmedik bir görüntüyle
kar??la?acaks?n?z. Gökadalar, gaz ve toz
bulutlar?ndan olu?an zengin bir yap?lanma
yerine tek renkten olu?an bir foto?raf... Her
yönde 2.725 K elvin s?cakl??a sahip bir
radyasyon... Büyük Patlama'dan yakla??k
378.000 sene sonra olu?an bir kal?nt?...
"Madem mikrodalga bölgesinde yapt???m?z
ölçümlerde evrenin her yönde ayn?s?cakl??a
sahip oldu?unu görüyoruz, neden kozmik
arkaplan ???mas?haritalar?nda bu s?cakl?k farkl?
renkler ile gösteriliyor?"
Bu haritalar haz?rlan?rken elde edilen en
hassas veriler kullan?l?yor. Arkaalan ???mas?
her yönde ortalama ayn?s?cakl??a sahip olsa
da belli bölgelerde birkaç yüz mikro kelvin
mertebesinde de?i?kenlik gösteriyor. Mikro
kelvinin, milyonda bir kelvine denk geldi?ini
dü?ündü?ümüzde haritalarda gösterilen
dalgalanmalar?n ve farkl?bölgelerdeki
s?cakl?k farklar?n?n ne kadar az oldu?unu ve
bu haritalar?n detayl?çal??ma yap?labilmek
için abart?l?bir gösterime ba?vurularak
haz?rland???n?ak?lda tutmak gerekiyor. Bu
sayede mavi ile gösterilen en so?uk ve k?rm?z?
ile gösterilen en s?cak bölgeler rahatça tespit
edilebiliyor.
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Üstte: Planck uydusu tar af?ndan elde edilmi? kozmik mikrodalga fon ???n?m?har itas?; üç
boyutlu küresel bir yüzeyi iki boyuta yans?tar ak elde edilen har itada homoj enli?i bozan
milyonda bir s?cakl?k far kl?l?klar ?renkler le belir tilmi? © ESA - Planck
"Bahsetti?iniz radyasyonun 'Büyük Patlama'dan yüz binlerce y?l sonra ortaya ç?kt???n?söylediniz.
Bunun sebebi nedir?"
I ??man?n ortaya ç?k???ndan önce evren, içinde hem madde hem de enerji bar?nd?ran, fazlas?yla
s?cak, yo?un ve opak bir plazma halindeydi. Bu sebeple hiç bir foton, evrenin bu erken
döneminde, ortamda serbestçe dola?am?yordu. Evren yakla??k 2700 dereceye kadar
so?uduktan sonra (ki bu a?amada evren opak halden transparan bir hale geçti), fotonlar da
serbest olarak dola?abilmeye ba?lad?.
"O halde ?u an gözlemledi?imiz fotonlar, plazmadan kurtulan ilk fotonlar. Öyle mi?"
T am olarak de?il. Ba?lang?çta olu?an fotonlar bir süre boyunca kar??la?t?klar?her elektrona ve
protona ?iddetli ?ekilde çarp?yorlard?. Elektronlar ne vakit bir protonla bir araya gelerek
hidrojen atomunu olu?turacak olsa fotonlardan gelen enerji sebebiyle iyonla??yor, tam nötr
hale geçecekken ba?ka bir fotona maruz kal?yorlard?. Ne zaman ki evren so?umaya ba?lad?,
fotonlar da enerji kaybetti. Bu sayede elektron ve protonlar hidrojen atomlar?n?olu?turmaya
ba?lad?lar. Bu döneme "rekombinasyon(tekrar birle?me) dönemi" deniyor. T abi ki atomlar?n
nötr hale geçmesi bir anda gerçekle?medi. Yüz binlerce y?ldan sonra çarp??malar gittikçe
seyrekle?ti, baz?noktalarda bunun gerçekle?mesi 117 000 y?l ald?. Atomlar nötr hale gelmeye
ba?lad?ktan sonra artakalan fotonlar 13.8 milyar y?l boyunca serbest dolanarak bizim
dedektörlerimize ula?t?.
"Anl?yorum. Bu sayede kozmik arkaalan ???mas?haritas?na bakt???m?zda evrenin günümüzdeki halini
görüyoruz de?il mi?"
Hay?r. Son saç?lma yüzeyi yakla??k 117.000 ???k y?l?kal?nl???nda. Bu da demek oluyor ki
zaman?n geçmesiyle beraber o zamanki yap?da de?i?ti. ?u an gözlemledi?imiz fon ???n?m?
bugün varolan yap?ya de?il milyarlarca sene önceki yap?ya ait!
"San?r?m akl?m biraz kar??t?. ?yisi mi siz bana bu haritaya bakt???mda hangi ç?kar?mlarda
bulunabilece?imi söyleyin."
Evrenin yaln?zca %5'lik k?sm?, tan?mlay?p gözlemleyebildi?imiz maddeden olu?uyor. Yakla??k
%70'lik k?sm?, evrenin gizemli bir ?ekilde ivmelenerek geni?lemesine sebep olan karanl?k
enerjiden, %25'i ise sadece kütleçekimi sayesinde evrenin geri kalan k?sm?yla etkile?en
karanl?k maddeden olu?uyor. K ozmik fon ???n?m?bize yaln?zca s?cak ve so?uk bölgeleri
seçebilece?imiz bir harita vermek d???nda evrene sezgisel yakla?abilmemizi sa?layacak
bütünlükte bir imaj sunuyor.
K aynaklar :
Space.com & Scienceblogs/Startswithabang
* ODT Ü Fizik L isans Ö?rencisi
gökyüzü temmuz - a?ustos 2016

röportaj
EVREN?N EN "SO? UK " I ?I MASI NI
GÜNEY K UT UP'T A ARAMAK
Sinan K EFEL ?*

Bu ay röportaj bölümümüzde, kapak

Gezegenler, y?ld?zlar, galaksiler ne zaman olu?tu? Olu?mas?n?tetikleyen mekanizmalar nedir? Ne

konumuzda i?ledi?imiz K ozmik Mikrodalga

kadar?n?biliyoruz? Bunlar?nas?l biliyoruz?

Arkaplan I ??mas?n?Dünya'n?n en so?uk
bölgesinde güney kutupta farkl?yöntemlerle
gözleyen bir doktora ö?rencisi Sinan K efeli'yi
konuk ediyoruz sayfalar?m?za.
- Gökyüzü Bülteni (G. B): M er haba Sinan; bize

Benim çal??ma alan?m son soru üzerine. Ya?ad???m?z evrendeki fizik yasalar?n?nas?l
ke?fediyoruz? Yeni bilgilere nas?l ula?abiliriz? Asl?nda cevab?çok basit. Bu bilgilere gökyüzüne
bakarak ve gözlem yaparak ula??yoruz. Bunun için de teleskoplar?kullan?yoruz. Ancak bizim bu
sorulara cevap ararken kulland???m?z teleskop, gözlem ?enliklerinde gökyüzüne bakt???n?z
teleskoplardan daha farkl?özelliklere sahip. Amac?m?z kozmik mikrodalga arkaplan fon ???n?m?n?
(CMB) gözlemlemek oldu?u için mikrodalga ???n?m?n?n görülebildi?i dalgaboylar?nda gözlem

k?saca kendinden ve ?u anda içinde yer ald???n
çal??malar dan bahseder misin?

yapan bir teleskobumuz var. I nsan gözünün göremedi?i bir ?????gözlemleyip, inceliyoruz.

Sinan K efeli (S. K ): Merhaba. Caltech

haritalar?analiz ederek evrenin ilk an?ndaki fizik yasalar?n?hesapl?yoruz.

(California Teknoloji Enstitüsü)?nde üçüncü
sene doktora ö?rencisiyim. L isans
e?itimimiBo?aziçi Fizik bölümde
tamamlad?m. 2015 y?l?n?n sonunda iki ayl???na
Scott- Amundsen Güney K utbu ?stasyonuna
ara?t?rmalar?m için gitme f?rsat?m oldu. 2016
sonu için benzer ara?t?rmalar için tekrar
görevlendirildim.
Biz neden buraday?z? Asl?nda bu sorunun,
cevab?n?hepimizin merak etti?i ve
hayat?m?z?n bir bölümünde kendimizi,
çevremizi ve hayatimizi sorgularken
kafam?zdan geçen en temel sorulardan birisi.
Burada bu soru hakk?nda konu?mak yerine.
bunun çal??t???m alan olan kozmolojideki
kar??l?klar?hakk?nda konu?al?m. Evren nas?l
olu?tu ve kaç ya??nda? Çevremizde
gördü?ümüz elementler nas?l olu?tu?

Ald???m?z veri ile CMB?den gelen fotonlar?n s?cakl?k ve polarizasyon haritas?n?ç?kar?yoruz. Bu

Çal??t???m teleskop serisi BI CEP / K eck Array olarak adland?r?l?yor. BI CEP1 2006- 2008
y?llar?nda, BI CEP2 2010- 2012 y?llar?nda gözlem yapt?ve görevlerini ba?ar?yla tamamlad?. Ben
aktif olarak gözlem yapan K eck Array 2010- ve BI CEP3 2015- teleskoplar?nda çal???yorum.
Birincil bilimsel amac?m?z, büyük patlama sonras?nda evrenin nas?l davrand???n?anlamak. Bu
alandaki en güçlü teori 1980li y?llarda geli?tirilen enflasyon teorisi. Bu teoriye göre, evren
olu?tuktan saniyenin milyarda birinin milyarda birinin milyarda birinin milyarda biri kadar süre
sonra (10- 36 saniye) evrenin ani geni?leme gösterdi?i ve mesafelerin en az 1026 kat geni?ledi?i
dü?ünülüyor. Bu geni?leme ile kuantum mekani?inden gelen mikro dalgalanmalar?n geni?leyip;
y?ld?zlar?n, galaksilerin ve etraf?m?zda görüdü?ümüz bütün yap?lar?n olu?turdu?u dü?ünülüyor.
I ????n h?z?sonsuz olmad???için uza?a bakmak, geçmi?e bakmak demek. Evrenin ilk anlar?n?
gözlemlemek için teleskop ile evrende bakabildi?imiz en uzak yere bak?yoruz. Gökyüzüne
mikrodalga ile bakt???m?zda gördü?ümüz en uzak ???k kozmik mikrodalga arkaplan ???mas?na
(CMB) ait ve evrenin 300 000 y?l ya??ndaki hali. Evrenin ilk bir kaç saniyesini anlamak için fizik
yasalar?n?arkaplan ???mas?ndan al?nan verilerle birle?tiriyoruz. BI CEP / K eck Array ile yapmaya
çal??t???m?z ölçüm bu arkaplan ???mas?ndan gelen ?????n polarizyonunu ölçmek. Bu sayede
enflasyon teorisinin öngördü?ü kütleçekim dalgalar?n CMB ile etkile?imini gözlemleyip
enflasyon teorisini do?rulamay?veya limit koymay?hedefliyoruz. Teleskoplar?m?z güney
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kutbunda yer almakta ve özel olarak belirtmek
gerekirse 90, 150 ve 220 GHz frekanslar?nda
gözlem yapmakta.
G. B: Bu gözlemler i yapmak için kulland???n?z /
geli?tir di?iniz teknoloj iler den bahseder misin?
S.K : Modern kozmoloji 1960'larda Penzias ve
Wilson??n CMB?yi gözlemlemesi ile ba?lad?.
Ölçümlerin hassasiyeti artt?kça teleskoplara olan ilgi
ve ayr?lan bütçe de do?al olarak artt?. BI CEP / K eck
Array de ölçümlerin hassasiyetinden ötürü en son
teknolojiyi takip ediyor ve olu?turuyor. Bunun için
bolometre teknolojisini kullan?yoruz. Bolometreye
gelen elektromanyetik dalgalar ?s?ya dönü?türülüp
süperiletken detektörlerle hassas termometrelere
çevriliyor.
Gözlem hassasiyetini belirleyen önemli faktörlerden
birisi de bolometrelerin say?s?. BI CEP1?de bu say?
98 iken, BI CEP2?de 512, K eck Array ve BI CEP3?de
ise 2560. Bu say?y?daha da yukar?lara çekme
dü?ünceleri var ve bunun üzerine aktif olarak
çal??an ara?t?rmac?lar var. Detektör say?s?n?n

S.K :Havan?n her zaman bulutlu ve sisli oldu?u bir yer dü?ünün. Ç?plak göz ile böyle bir
yerde geceleri gök cisimlerini göremeyiz. Gözlem yapabilmek için havan?n aç?k oldu?u,
?ehrin ???klar?ndan uzak ve atmosferin uzaydan gelen ???klar?daha az emdi?i bir ortama
gitmemiz gerekir. Milimetre (mm) ve milimetre- alt?(sub- mm) dalgaboylar?nda da benzer
prensibler geçerli. Ancak havadaki su buhar?, gökyüzünden gelen ve gözlemlemek
istedi?imiz dalgaboylar?ndaki ?????emerek dünya yüzeyine gelmesini engelliyor. K uru
olmayan bir yer, mm ve mm- alt?astronomi için sisli hava demek.

artt?r?lmas?ndaki en büyük engel bu verilerin

mm ve mm- alt??nda astronomik gözlem yapabilmek için, havadaki su buhar?n?n dü?ük

okunmas?nda kullan?lacak kablolar. Detektörlerin

oldu?u yüksek ve kuru yerler kullan?lmal?d?r. Bunun için en iyi gözlem yeri yörüngeye uzay

çal??ma s?cakl???0.3 K elvin (- 272.75 C). K onulan

teleskobu yollamak. Atmosfer olmad???için çok hassas ölçüm ortam?demek. Uzay

her kablo bu s?cakl???artt?racak ve detektörlerin

teleskoplar?n?n maliyeti milyarlarca dolar mertebesinden ve gerçekle?mesi en az on y?l

çal??mas?n?engelleyecektir. Bunun için alternatif

sürüyor. ?kinci alternatif balon ile Antarktika üzerinde tur atmak. Atmosfer daha az ama

dü?ünceler ve sistemler geli?tirilmekte.
G.B: CM B gözlemler i için yer olar ak özellikle güney
kutbun seçilmesinin nedeni nedir ? Co?r afi olar ak
böylesine zor lu bir bölgede bilimsel çal??malar nas?l
yür ütülüyor. Geçen aylar da bizzat sizin de
Antar ktika'da oldu?unuzu biliyor uz; kendi
deneyimler inizden yola ç?kar ak bir az bahseder
misin?

tamamiyle gitmi? de?il. Balon uçarken güne? tepede hava ko?ullar?nedeniyle böyle bir tur
yaln?zca 2- 3 hafta sürmekte ve haz?rlanmas?iki- üç y?l. Son alternatif ise Atacama Çölü
veya Güney K utbu gibi yüksek rak?ml?çöl iklimleri. Atmosfer hala var ama detektörleri
üretip hemen alana koymak için ideal.
G.B: BI CEP2 deneyinin kozmik mikrodalga ar kaplan ???mas?gözlemler ini WM AP, Planck
gibi uydu tabanl?gözlemler le kar ??la?t?r d???nda ne gibi far klar oldu?unu söyleyebilir iz?
K ar??la?t?rmaya uzay teleskoplar?ile ba?layal?m. Gözlem yapmak istedi?imiz dalga
Solda: Dar k Sector L ab
olar ak adland?r ?lan yap?
BI CEP2 teleskobu(solda)
ve Güney K utup
Teleskobu'nu
bar ?nd?r ?yor. ©Steffen
Richter, Har var d
Univer sity
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boylar?nda atmosfer büyük bir engel. Uzay

zamanl?olarak sorunlar?te?his edip personelimize talimatlar verebiliyoruz. Ve son olarak

teleskoplar?nda böyle bir engel yok. Ancak

her sene belirli testler gerçekle?tirerek teleskobun sistematik hatalar?hakk?nda çok hassas

atmosfer olmad???için teleskop kozmik ???nlara

bilgiye sahip oluyoruz. E?er bir uça?a binip uzaya gidebilseydik teleskobu yörüngeye

maruz kal?yor. Analiz yaparken bunu hesaba

yerle?tirmek çok mant?kl?olabilirdi. Ancak bu ?artlarda en makul seçenek deneyi yerde

katmak gerekiyor. Dünya?da atmosfer oldugu?u

yapmak.

için CMB?nin mutlak s?cakl???n?uzay teleskoplar?
ile yapmak gerekiyor. Balon ve yer teleskoplar?ile
mutlak s?cakl?k ölçmek mümkün de?il ölçüm
yap?ld?ktan sonra kalibrasyon uzay teleskoplar?ile

G.B: Geçen y?l BI CEP2 gr ubu olar ak CM B'de " kütleçekim dalgalar ?n?n izler i" ne dair
yapt???n?z aç?klama epey ses getir mi?ti fakat sonr a bahsi geçen duyur u ger i çekilmek
dur umunda kald?. O zamandan bu yana konuya dair aç?klayabilece?iniz bir geli?me oldu
mu?

yap?lmal?.
S.K : BI CEP2 grubu 2014 y?l?nda enflasyon mekanizmas?ndan dolay?olu?an kütleçekim
O zaman neden bütün CMB teleskoplar?uzaya

dalgalar?n?n ke?fini aç?klad?. Bu aç?klamay?'r' denilen bir parametrenin de?erinin

yollanm?yor? En önemli faktör maliyet. Uzaya

ölçülmesiyle yapt?lar. ?lk ke?if r = 0.2 idi ancak Ancak daha sonra Planck teleskobu ile

teleskop göndermek birkaç milyar dolara mal

ortak yap?lan analiz ile r < 0.12 seviyesine ula??ld?. Bunun sebebi uzaydan gelen toz

olurken ayn?deneyi balonla veya yerde yapmak için

parçac?klar?n?n al?nan veriye kar??mas?. BI CEP2?nin duyuruldu?u tarihlerde en hassas toz

10- 20 milyon dolar band?yeterli oluyor. Ayr?ca

ölçümü yeterince hassas de?ildi. Tozdan gelen bu etkiyi verimizden ç?karmak için

uzaya alet yollamak en az 5- 10 sene süren zahmetli

teleskoplar?m?zla de?i?ik dalga boylar?nda ölçüm yapmaya, ve yeni teknoloji geli?tirmeye

bir i? ve o zaman?n teknolojisine mahkum kalmak

devam ediyoruz. ?u an yap?lan en hassas ölçüm, K eck Array 2014 datas?n?n eklenmesiyle r

demek. Güney kutbuna gitti?imiz her sene

< 0.07. BI CEP / K eck Array grubu olarak amac?m?z r üzerine daha hassas limitler koymak

geli?tirdi?imiz yeni detektörleri sisteme ekliyoruz

ve s?f?rdan farkl?ise de?erini bulmak. S?f?r, veya s?f?ra yak?n olmas?durumunda da en

böylelikle teleskopumuz en son teknoloji oluyor.

hassas üst limitleri belirlemek.

Teleskopta sorun ç?kt???zamanlar k???n güney
kutbunda kalan ve bu sorunlar?gidermeye çal??an

G.B: Ver di?iniz bilgiler için te?ekkür ler Sinan! Güney K utup'ta size iyi çal??malar !

personelimiz var. Veri bize ula?t?kca e? zamanl?

S.K : Ben te?ekkür ederim.
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astronomi & astrofizik ara?t?rmalar?
Evrenin "kusurlu yönleri"
Devin Çe?mecio?lu*
K ozmoloji, evrenin yap?s?n?n ve

gidildi?inde apayr?sorunlarla kar??la??r. Y?ld?zlar?n galaksileri etraf?ndaki fazla h?zl?dönü?

niteliklerinin incelendi?i fizik dal?d?r.

hareketleri (karanl?k madde), galaksi kümelerinin birbirlerinden h?zlanarak uzakla?malar?

Evrenimiz ise hem muazzam büyüklüktedir

(karanl?k enerji), Büyük Patlama evresinde evrene hakim olan Planck ???mas?n?n etkileri

hem de ço?unlukla so?uktur ve karanl?kt?r.

(kuantum genelçekimi), yine Büyük Patlama öncesinde veya y?ld?zlar?n içlerine çöktü?ü

90 küsür y?l evvel bir bilim dal?haline gelen

ortamlarda meydana gelen sözde tekillikler (jeodezi noksanl???) vs.. Bu yaz?n?n konusu ise

kozmoloji için, böylesine çetin ?artlara sahip

yaln?zca, yönba??ml?l???(anizotropi) sorunudur. ?imdilerde evrenin farkl?yönlerde farkl?

bir evreni incelemenin araçlar?da

oranlarda geni?liyor olma ihtimali, Weyl teriminden gelebilecek katk?lara kap?y?aralam??t?r.

teleskoplard?r.

Uzay teleskoplar?, ilk anlar?ndan bu yana evrenimizi kaplayan K ozmik Mikrodalga Arkaplan

2007 y?l?ndan bu yana veri aktaran W MAP

???n?m?(CMB radyasyonu) üzerinde ölçümler yapar, evrendeki hemen her do?rultuya bak?p

ve PL ANCK uydu teleskoplar?sayesinde,

veri toplar. Pek çok farkl?matematiksel modelin büyük oranda ortakla?t???hesaplarla bu veri

evrenimizin türde? (homojen) ve

i?lenir ve evrenin ortalama s?cakl???(?mutlak s?f?r? noktas?n?n yaln?zca biraz üstünde)

yönba??ms?z (izotropik) oldu?u fikirleri

yakla??k 2.7 K elvin bulunur. Benzer bir ortakla?ma, ba?ka parametreler için hiç de büyük

da??lmaya ba?lar. T ürde?lik, devasa

oranda de?ildir. Örne?in hal denklemi parametresi denen ve evrenin içeri?ini olu?turan

ölçeklerde bak?l?rsa, evrendeki

bile?enlerin enerji yo?unluklar?yla bas?nçlar?aras?ndaki oran?veren de?erin hesab?,

???n?m/madde/egzotik madde da??l?m?n?n

kullan?lan modele oldukça ba??ml?d?r. Üstüne üstlük, yönba??ml?l?k durumunda bu

her bölgede e?it oldu?unu söylerken

parametrenin farkl?do?rultulardaki de?erleri aras?nda bir miktar fark beklenir. Yüksek

yönba??ms?zl???ise, yine devasa ölçeklerde

lisans çal??mas?nda, dan??man?m Prof. Dr. Cemsinan Deliduman ile ilgilendi?imiz de i?te bu

de?erlendirilirse, evrenin belirli bir merkezi

farkt?r.

olmad???n?ve ne yöne dönersek dönelim
kar??m?zda özde? bir evren resmi
bulaca??m?z?belirtir. Bu iki görü? sars?l?nca,
1990'lar boyunca çal???lm?? çe?itli
genelçekim (eski ad?yla kütleçekimi)
kuramlar?da yeniden su yüzüne ç?kar. Bu
kuramlar?n bir tak?m?mevcut kuramdaki

Genelçekim kuram?kozmolojik ölçeklere uygulanmaya çal???l?rken, evrenin geni?lemesini
betimleyen parametreler (ölçek çarpan?) i?in içine girer. Bu parametreler, nesnelerin
birbirlerine göre h?zlar?n?, etkile?meler yoluyla olan ve s?rf evrenin geni?lemesi nedeniyle olan
diye iki s?n?fa ay?rmaya yarar. Yönba??ms?zl???varsay?m?, her do?rultudaki ölçek çarpan?n?
ayn?kabul eder. Yani evrenin her yönde ayn??ekilde- h?zda geni?ledi?ini farzeder. Biz etmeyiz.
Çünkü bu varsay?m?sarsacak gözlemler birikmeye ba?lam??t?r. Özetle, FL RW metri?i ölçek
çarpanlar?n?özde?, T ip- 1 Bianchi metri?i ise farkl?al?r.

Friedman- L amaître- Robertson- Walker
metri?i (mesafe ölçütü) yerine T ip- 1

Yüksek lisans çal??mas?nda izledi?imiz yol kabaca ?udur: Weyl terimini yönba??ml?metrik ile

Bianchi metri?ini ve uzay- zaman

kozmolojiye uygularsak ölçek faktörlerini ve bunlar?n yüksek mertebeli türevlerini içeren,

geometrisinin Öklit geometrisinden ne

ayr??t?r?lmas?güç hareket denklemleri buluruz. Ayr?ca farkl?do?rultulardaki hal denklemi

kadar uzak oldu?unu anlatan

parametrelerinin de?er farklar?için de karma??k denklemler elde ederiz. Bu de?er fark?n?n,

Einstein- Hilbert teriminin yerine (ya da ona

evrenimizin ivmeli geni?leme evresine girmesinden (5 milyar y?l evvelden) bu yana belirgin

ek olarak) Weyl terimini getirir. Weyl terimi

oldu?unu gösteren çal??malar mevcuttur. Ölçek çarpanlar?n?n ne tip fonksiyonlar oldu?unu

sinsidir; kuram, evren yönba??ms?z kabul

belirlemeye çal???r?z. Bu esnada gözetti?imiz unsurlar da hal denklemi parametrelerinin,

edilerek yaz?ld???nda ve ufak bir yeniden

aralar?ndaki farklar?n, zamanla evrimlerinin, geçmi?teki ve gelecekteki alt/üst s?n?rlar?n?n,

tan?mlama i?leminden sonra, hareket

betimledikleri evrensel içeri?in gözlemlerle örtü?mesidir. Hesap esas oranda analitik, son

denklemlerine bir katk?sunmaz. Dahas?,

kar??la?t?rma için de k?smen say?sal yöntemlerle yap?l?r.

Güne? Sistemi'nin mesafeleri ölçe?inde,

K ozmolojide anizotropi sorunu diye bilinen anormalli?in çözümüne giden yol, evrenimizin

özellikle Güne?'in hemen d???ndaki uzay

hem bugünkü yap?s?na hem de ba?lang?ç ko?ullar?na ???k tutacakt?r.

bo?lu?u ortam?nda, Genel Görelilik ile
uyumlu sonuçlara sahiptir.

Çal??ma "Weyl- simetrik Alternatif Genelçekim K ozmolojisi"t ez ba?l???yla 2016- Güz
döneminde Miimar Sinan Ünv. Fizik Bölümünde sunulacakt?r.

Weyl terimi ile genelçekimi aç?klama
çabas?n?güdüleyen çe?itli konular vard?r.
Genel Görelilik, farkl?mesafe ölçeklerine
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astronomi e?itimi
Selçin Demira?*

MÜT H?? AMAT ÖR
AST RONOMLAR!
Evrene, astronomiye kar??merak?olan ö?rencileriniz ya da
çocu?unuz varsa ve okudu?u kitaplar, dergiler, izledi?i
filmler, belgeseller art?k ona yeterli gelmiyor diyorsan?z size
?imdi amatör astronom olmalar?yönünde ipuçlar?verece?im
bir yaz?okuyacaks?n?z. Sadece çocuklar de?il, bu
ipuçlar?ndan her ya?tan evrene merakl?herkes faydalanabilir.
?Müthi? Amatör Astronom?, Evreni Anlayal?m (Universe
Awareness - UNAW E) kö?e ta??projelerinin üçüncüsü. Bu
projenin; 10 ad?mdan olu?an, her ad?m?ba?ar?yla
tamamlad???nda o ad?ma özgü, tamam?yla sembolik rozet hak
edilen bir kurgusu var. Bu kurgu olu?turulurken son y?llarda
kullan?lmakta olan e?itimde ?oyunla?t?rma? tekni?inden
faydalan?lm??t?r. Amatör Astronom olma yolunda ilerlerken
olu?turulan k?lavuzun amac?astronomi ve evren merakl?lar?na
yol göstererek, onlar?astronomi ile ilgili basit gözlemlerden,
dürbün ve teleskopla yap?lan gözlemlere, ara?t?rmalara,
yapt???ara?t?rmalar?çevresiyle payla?maya, edindi?i bilgileri
ve gözlem deneyimlerini blogda, okul dergilerinde ya da
forumlarda yay?mlamaya, projelere kat?lmaya ve analizler
yapmaya yönlendirmektedir. Bu ad?mlar?da oyunla?t?rarak,
her ad?m sonunda rozet kazan?m?ile keyifli hale getirmi?tir.
Bu k?lavuzun temelinde bilimsel ara?t?rma yol ve yöntemlerini
bireye kazand?ran bilimsel süreç becerileri vard?r.

k?saca ?u ad?mlar mevcuttur. ?lk olarak gece gökyüzünde gözlem yaparak
be? tak?my?ld?z?bulmas?, astronomi ile ilgili kitap, gazete okumas?,
astronomi ekipmanlar?ndan bir ürün olu?turmas?, astronomik ölçümler
yapmas?, astronomi ile ilgili sevdi?i ?eyleri çevresiyle payla?mas?, dürbünle
gözlem yaparak bir nebula, bir galaksi ve bir y?ld?z kümesi bulmas?,
kendisine ait gözlem yapabilece?i bir teleskop edinmesi, astronomi günlü?ü
tutmaya ba?lamas?, bir bilimsel projede yer alarak analizler yapmas?,
gözlemleri, deneyimleri ya da astronomiye dair sevdi?i ?eyleri kendi açt???
blogda, sosyal medya kanallar?nda ve okul dergisinde yay?mlamas?istenir.
Her bir a?amay?bitiren o a?amaya özgü rozeti almay?, tüm ad?mlar?bitiren
ise Müthi? Amatör Astronom rozetini almay?hak eder. Bu k?lavuzda ayn?

Bilimsel süreç becerileri; gözlem, s?n?flama, ölçme, say?? uzay

zamanda her ad?mda detayl?olarak yap?lmas?, takip edilmesi gereken

ili?kileri kurma, önceden kestirme, verileri kaydetme, verileri

a?amalar, incelenmesi gereken kaynaklar, ak?ll?telefonlarda kullan?lacak

kullanma ve model olu?turma, verileri yorumlama, sonuç

programlara kadar birçok detayda yönlendirmeler bulunmaktad?r. Bu

ç?karma, de?i?kenleri belirleme, de?i?kenleri de?i?tirme ve

program için haz?rlanan, güncellenmekte olan web sitesinden ad?mlar?n

kontrol etme, hipotez kurma ve test etme, deney yapma

tüm detaylar?na ve rozetlerin bask?versiyonlar?na ula?abilirsiniz. Bu proje

olarak s?ralayabiliriz. Modern fen ö?retiminin temelinde;

ile her ya?tan ki?i, keyifli bir ?ekilde evreni ve astronomi ile amatör olarak

bireyin ya?ad???modern ça? gere?i ara?t?ran, sorgulayan,

ilgilenmeye ba?layabilir. Seviye fark etmeksizin bireysel ya da grup olarak

inceleyen, günlük hayatta kar??la?t???problemleri çözmede

derslerinizde e?itim materyali olarak kullanabilirsiniz.

bilimsel metodu kullanabilen, muhakeme eden, olaylara bilim
insan?bak?? aç?s?yla bakabilen olmas?n?amaçlar. Bu amaca
ula?mada bilimsel süreç becerileri ile bilimsel metodu
kullanarak bilgiye ula?ma ve bilgi üretme becerileri temele

Müthi? Amatör Astronomlar ?nternet Sitesi: http://www.unawe.org/awesome/
/evrenianlayalim

@evrenianlayalim

al?n?r. ?Müthi? Amatör Astronom? olmak içinse k?lavuzda
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gökyüzü kitapl???
Semih ÇAK MAK

EVREN?N K I SA T AR?H?
Yazar: Joseph Silk
Çevirmen: Murat Aev

EVREN NASI L OLU?T U
Yazarlar: Halil K ?rb?y?k, Ümit- Nilgün
K ?z?lo?lu, F. Rikkat Civelek, Elif Beklen
Editör: Halil K ?rb?y?k

T übitak Yay?nlar?, 1997, Ankara

ODT Ü Yay?nc?l?k, 2007, Ankara
T übitak Yay?nlar?'n?n alt?n ça??n?ya?ad???ve birbiri ard?na

ODT Ü, kurulu?undan 50 sene sonra 50 farkl?konuyu ele almak

nitelikli eserler yay?mlad???90'larda bas?lm?? olan "Evrenin K ?sa

amac?yla kendi ö?retim üyeleri taraf?ndan yaz?lan kitaplarla türkçe

T arihi", zaman?nda kitapç?larda bulunan en ba?ar?l?popüler

popüler bilim kitapl???na önemli bir katk?koydu. K itaplar?n her

kozmoloji kitab?olma özelli?ini ta??yordu. Üzerinden geçen 20

birisi cep kitab?boyunda tutuldu, 100- 150 sayfay?geçmeyen

sene içerisinde kozmolojiye dair türkçe dilinde birkaç kitap daha

kal?nl?klar?yla da amac?na oldukça uygun tasarland???n?

bas?lm?? olmas?na ra?men hiçbirisinin tasar?m, anlat?m ve içerik

söylenebilir.

k?yaslamas?yap?ld???nda Joseph Silk'in eserini geçemeyece?ini
söylemek gerekiyor.
K itap al???lageldik dikdörtgen boyutlarda de?il bir ba?vuru

"Evren Nas?l Olu?tu?" bu serideki kitaplardan yaln?zca birisi.
Zaman?nda fizik bölümde görev yapmakta olan akademisyenlerin
ortak çal??malar?sonucu ortaya ç?kar?lm?? kitab?n içeri?ine

kayna??olarak kare formatta haz?rlanm?? ve ciltli olarak da sat??a

bakt???m?zda 5 farkl?yazar?n kendi alanlar?na dair parça parça

sunulmu?tu. K itab?açt???n?zda henüz içindekiler sayfas?nda

olu?turduklar?yaz?lar?n birle?tirildi?ini seziyoruz. Bölümler aras?

içeri?in ne kadar özenle haz?rland???n?, birbirini takip eden

geçi?lerin yumu?ak olmamas?göze batan özelliklerden ilki.

konular?n ne kadar dikkatle seçildi?ini görebiliyorsunuz. K itap

Arkeo- astronomiyle ba?layan ve astronomi tarihiyle devam eden

'Evrenin Yap?T a?lar?' ile ba?lay?p 'Büyük Ölçekli Yap?' ba?l???yla

bir bölümden sonra büyük patlama, akabinde x- ???n?astronomi

sonlan?yor. Bu iki ba?l?k aras?nda modern kozmolojinin ana

tarihçesi gibi bir altba?l?kla kar??la??mak bütünlü?ü çokça bozuyor

ba?l?klar?n?n neredeyse hepsine dair özgün bir üslupla yaz?lm??

ve kitab?n ad?n?n yanl?? konuldu?u izlenimine kap?l?yorsunuz.

popüler makaleler bizi kar??l?yor. K itaptaki baz?k?s?mlar 's?k?'

K itaptaki içeriklerin her biri çok de?erli olan astrofizikçiler

popüler bilim kitab?okuyucular?na hitap edecek düzeyde

taraf?ndan haz?rland???için günün bilim nabz?n?tutan çal??malara

haz?rlanm??, konulmas?gerekli grafikler payla??lmaktan

yer verilmi? ve de yanl?? bilgiden ar?nd?r?lm??. Buna kar??n kitap

kaç?n?lmam??. ?nternette yapaca??n?z aramalarda kar??n?za

içinde kullan?lan görseller için benzer kaliteden bahsetmek

ç?kmayacak türde görsellerin ku?e ka??da bas?l?olarak kullan?lm??

mümkün de?il. Hem dü?ük çözünürlüklü hem de konuyu çok daha

olmas?, hiçbir abart?ya kaç?lmadan her birinin özenli seçkiden

güzel izah edebilecek görsellerin kullan?lmam?? olmas?rahats?z

geçirildi?ini fark etmeniz, her bölümün özel bir sayfa tasar?m?yla

edici. Buna ra?men kitaplar?n ortaö?retim seviyesi hedef al?nd???

ayr?lm?? olmas?esere ba?l?l???n?z?kat be kat peki?tiriyor. K itab?n

ve oldukça k?sa bir sürede haz?rlanmas?gerekti?i gerçe?ini göz

yeni bas?m?n?n bulunmamas?sizi y?ld?rmamal?. Sahaflardan kolayca

önünde bulundurdu?umuzda elimizde "k?saca astronomi ve uzay

temin edebilirsiniz.

çal??malar?" adl?bir kitap tuttu?umuzu söyleyebilirim.
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gökyüzü temmuz - a?ustos 2016

gökyüzü foto?raflar?
U?ur ?kizler*

19. T UG Gökyüzü Gözlem ?enli?i için birkaç gün öncesinden Antalya Sakl?kent?te gittim.

Çek i m det ayl ar ?:

Gözlem alan?ndan Samanyolu tam görülemedi?i için görü? alan?n?n daha iyi oldu?u T UG ?a

T arih: 27.07.2016 - 28.07.2016

giden yol üzerinde uygun bir yer buldum. Buras? ayn?zamanda mermer ocaklar?n?n ?????ndan

Yer: Sakl?kent - Antalya

da etkilenmiyordu. Ekipmanlar?m?kurup geni? aç?Samanyolu foto?raflar?çekmeye ba?lad?m.
46 saniye poz süresi ile 150 adet foto?raf çektim. Bak?? aç?ma göre Samanyolu önünden o
kadar çok uçak geçti ki, 45 pozu bundan dolay?kullanamad?m. Gece yar?s?na do?ru Ay do?du

Optik (Görüntüleme): EF 24- 105 mm
f/3.5- 5.6 I S ST M ( 24 mm f/3.5 )

ve foto?raf çekimini bitirip, ekipmanlar?toplay?p Sakl?kent?te döndüm. Sonucu merak

K undak: El yap?m?kundak

ediyordum, hemen foto?raflar?i?lemeye ba?lad?m sabaha kadar kalibrasyon, hizalama ve

K amera (Görüntüleme): Canon EOS 6 D

istifleme i?lemlerini yapt?m ve gördü?ünüz Samanyolu foto?raf?n?elde ettim.
I SO H?z?: I SO 4000

* Amatör astronom ve gökyüzü foto?rafç?s?. Foto?raflar?n?incelemek için: http://ikizler.org/

Poz süresi: L ight 105 x 46 sn. ? Dark 30 ?
Flat 25 ? Bias 50
Yaz?l?m: Pix?nsight 1.8, Photoshop CS2

24

bulstronoca

par?lt?lar

?. Ceyhun Andaç

Nuray Saatçio?lu Uygur

GÜNE??N I ?I ? I
her ?ey güne?i seviyor
hatta denizler bile
denizlerde nefes alan sen bile
ve biz
güne?i de?il ?????n?seven insanlar?z
güne? içime vuruyor
güne?in ?????var
güne? yok
güne?in ?????n?kim anlatabilecek
pazar pazar gezmek
da? da? dola?mak
ve ormanlarda kalmak
güne?in ?????n?anlatacak olan?ar?yorum
güne? içime vuruyor

Asaf Halet Çelebi
Soldan Sa?a:
1. Bir aç?derecesinin altm??ta biri; 2. Hava ya da ba?ka bir otram içinde
su buhar?bulunma hali 3. ?... etkisi?, 50 y?l önce mayonez gibi
ak??kanlar?n neden yava? hareket etti?ini anlamaya çal???rken
bulunmu?, evrenin neden sonsuza dek geni?leyece?inin bir kan?t?n?
sunan kuantum mekani?i kavram?4. Gün a?armas?ndan gün ortas?na
kadar geçen zaman 5. L upus tak?my?ld?z?n?n bat?s?na yak?n bir
gezegence bulutsu 6. Herschel taraf?ndan 1792'de ke?fedilen Cygnus
tak?my?ld?z?içinde bir yay?l?m bulutsusu 7. Ayn?zamanda böcek ve
kelebek isimlerini de alan bir gezegensel bulutsu 8. ?... yüzük etkisi?,
güne? tutulmas?s?ras?nda, güne? tam ortada kald???nda ortaya ç?kan
görüntü 9. ?u s?ralar çokça çal???lan, geçen say?m?zda da bir örne?i
görülebilecek, ingilizce literatürde AGN olarak an?lan, ?... Galaksi
Çekirde?i? 10. ?...yuvar??, içinde s?cakl???n h?zl?ca artt???, 100- 300 km
aras?ndaki havayuvar?katman?11. Einstein'?n özel görelilik
kuram?ndan sonra astrofizikte de önemli bir kavram haline gelen,
sürekli akan bir nicelik 12. Astronomide kullan?lan iki aç?biriminden
birinin k?saltmas?13. Beyaz ?????renklere ay?rmak için nesne
merceklerinin ya da aynalar?n önüne konulan ko?ut teller/ince çizgiler
örgüsü;14. Bir gökcisminin olu?maya ba?lad???günden günümüze dek
geçen süre, atarcalar için ?karakteristik ...? 15. Yer gazyuvar?ndaki
atom ve moleküllerin güne? ???nlar?yla ivme kazand???~80- 400 km
aras?ndaki katman.

Om Mani Padme Hum
1953

olan zaman 2. T üm y?ld?zlar?n?n ve y?ld?z bulutlar?n?n kol ya da kollar
üzerinde topland???galaksi türü 3. Bir gökcisminin ufkun alt?na inmesi
4. ACO 2744 olarak da bilinen bulutsunun ad?n?n ilk k?sm?, ?...'n?n
kutusu? 5. Jüpiter'in de 67 tane oldu?u bilinen, Yer'de gelgitlere sebep
olan gökcismi 6. 1910 do?umlu, ?y?ld?zlar?n evrimi ve yap?s?n?n fiziksel
süreçlerine dair yapt???önemli teorik katk?lar? sayesinde 1983 Nobel
Fizik Ödülü'nü alm?? Hint biliminsan?7. Amerikan Astronomi
Derne?i'nin k?saltmas?8. Bir gezegenin ya da ba?ka bir uydunun
etraf?nda yörüngede olan cisim, Ruslardan dönemsel etkilenmeyle
T ürkçe'de buna verilen isim 9. Zamana ba?l?olarak h?z vektörü de?i?en
hareket 10. Herhangi bir evrenin dönüm içinde yer de?i?tirmesi 11.
Saat k?saltmas?12. K uzeytac?tak?my?ld?z?n?n alfa y?ld?z?, alfa CrB 13.
y?ld?z isimlerinde atarca k?saltmas?14. Astronomiyi tar?m ve yerle?ik
ya?am için kullanan ilk medeniyetlerden birinin en bilinen tanr?s?15.
Gün ortas?öncesi ilk 12 saat için kullan?lan k?saltma; 16. 8- 30 güne?
kütlesi aras?ndaki y?ld?zlar?n öldükten sonra sadece çekirdeklerinden
ibaret olan kal?nt?lar?n?n genel ad?.

Yukar ?dan A?a??ya:
1. Birimin 1 y?ld?z günü oldu?u, Güne? yerine ilkbahar noktas?na ba?l?
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Bulmacan?n tam çözümünü gok yu zu @t ad.or g.t r adresine isim/soyisim ve aç?k
adresini gönderen iki okurumuza bir süprizimiz var!

gökyüzü may?s - haziran 2016

Eylül-Ekim 2016'da

g ökyüzü

CERN'de

Astrofizik Çal??malar?

