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Kervan yolda düzülür...
Bizlerin doğasını anlatmak için çokça kullanılan ve sevimsiz bulduğum bu
atasözümüzü bültenimize de uyarlamak istediğimi sanmayın. Sizlere klasik
bir özür metni yazmak için mazeretler de sunmak istemiyorum. Ama elinizde
tuttuğunuz (aslında ekranınızda) bu sayımız çok gecikti. Bu bir gerçek. Bu
yüzden öncelikle özür diliyor, sonrasında da bu gecikmenin bir daha olma-
ması için çaba harcadığımızı bilmenizi istiyor ve tüm sorumluluğu üstüme
alıyorum.

Şimdi asıl giriş...

Buzdolabı ve Uzay Mekiği

Yıllar önceydi. İlk uzay mekiği uzayın karanlığını görüp geri döndüyordu.
O zamanki kısıtlı TV yayınlarında mekiğin yere inişi canlı verilmişti. Yayını
gözümü kırpmadan izliyordum; ne de olsa uzayla ilgili bir şey o tarihte canlı
veriliyordu. Mekiğin süzülüşü ve sanki sıradan bir uçakmış gibi tekerlekle-
riyle inişini şaşkınlık ve aynı zamanda çoşkuyla izliyordum.

Sevinç, heyecan ve aynı zamanda biraz da kıskançlıkla bu gelişmenin ne
kadar önemli olduğu içimi kaplamışken yayın bir anda kesildi ve büyü bo-
zuluverdi. Reklamlara girmişlerdi. İlk reklam da “buzdolabı” reklamıydı.
İşte dünyadaki gelişmenin dengesi buydu ve günümüz çağına uygun hale
getirilmiş atasözümüz buna tam uyuyordu: Eller Aya, biz yaya.

Rusların MIR istasyonu, Amerikalıların SkyLab’ınden sonra, birçok uyduya
can veren ve Uluslararası Uzay İstasyonunun can damarı Uzay Mekiği’nin
emekliğe ayrılacağını düşünmek ’buzdolabı reklamı’ ile yetiniyor olmaktan
daha duygulu bir durum olsa gerek.

Bu bağlamda, ana konularımızdan Uzay Mekiklerini verirken, bu uzun so-
luklu ve öncü çalışmada emeği geçenlere insanlık adına teşekkür ediyor ve
yaşamlarını bu uğurda kaybeden uzay şehitlerini de saygıyla anıyoruz.

Diğer konumuz ise “Kuyrukluyıldızlar”. Artık sıkça göregeldiğimiz bu
göknesneleriyle ilgili yazımızı zevkle okuyacağınıza inanıyoruz. Sürekli
bölümlerimiz, gök haberleri, tarihte bu ay ve bu ayki gökyüzü için gittikçe
daha çok yer ayırmaya çalışıyoruz.

Sizlerin desteğini beklediğimizi bir kez daha vurguluyor ve bir sonraki sayıda
görüşmek üzere, iyi okumalar diliyoruz.

Tüm yıldızlar sizinle olsun...
Sinan Kaan Yerli
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Kuyrukluyıldızlar
Mehmet Kemal Ardoğa – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

26 Aralık 2010’da NASA’nın SOHO uzayaracı büyük
bir rekora imza attı. SOHO, uzaya atıldığı 1995
yılından bu yana 2000. kuyrukluyıldızını keşfetti.
Asıl işi sadece Güneş’i gözlemek olan bir uzaya-
racı için hiç fena bir sonuç değil bu. Ayrıca sürekli
kuyrukluyıldızlarla çalışan uzayaraçları da var. Peki,
bu kuyrukluyıldızlar nedir, neden kuyrukluyıldızlar
sürekli gözleniyor?

Güneş Sistemi’nin başlangıcından beri var olduk-
ları tahmin edilen kuyrukluyıldızları ifade ederken
söylenen klasik bir söz vardır: ”Kirli bir kartopunu
andırır”. Kuyrukluyıldızlar, Güneş Sistemi’nde her-
hangi bir nedenden dolayı bir gökcisminin bünye-
sinde bulunamamış toz ve buz parçacıklarının
oluşturduğu taşlardır. Terimin içinde yıldız ke-
limesi geçen kuyrukluyıldızların yıldızlarla hiçbir
bağlantıları yoktur. Sadece gökyüzünde gözlenen
yıldızlara benzediği için ve kuyruklara sahip ol-
dukları için bu terim verilmiştir. Bu cisimler genel-
likle, aynı gezegenler gibi Güneş merkezli yörünge-
lerinde dolanırlar ama bu yörünge daha çok bir
elips biçimindedir. Bu yüzden Güneş ile ara-
larındaki mesafe sürekli değişir. Bazen Güneş’e çok
yakın geçerler, bazen de Güneş’ten binlerce AB
(Astronomik Birim - Güneş ile Dünya arasındaki
uzaklık, yaklaşık 150 milyon kilometre) uzaklıkta
bulunurlar. Güneş’ten uzaktayken ancak dolaylı bir
takım kanıtlarla var oldukları tahmin edilen kuy-
rukluyıldızlar, Güneş’e yaklaştıkça oluşan kuyruk-
ları ve Güneş’ten yansıttıkları ışığın artmasından
ötürü artan parlaklıkları nedeniyle Dünya’dan rahat
bir şekilde gözlenebilirler.

Kuyrukluyıldızların yapısına bakarsak çekirdek, bir
kuyrukluyıldızın tek katı kısmıdır. Buz ve toz
karışımından oluşmuş çekirdeğin büyüklüğü 100
metre ile 40 kilometre arasında değişebilir. Kuyruk-
luyıldız yörüngesinden ötürü Güneş’e yaklaştığında
Güneş ışığının yoğunluğu nedeniyle bünyesindeki
buz buharlaşır ve çekirdeği tamamen saran saç
adı verilen bir tür atmosfer oluşur. Kuyrukluyıldız
Güneş’e yaklaştıkça artan sıcaklıktan ötürü saçı
büyür. Saçın boyutu çekirdeğine oranla oldukça
büyüktür. İki farklı kuyruğa sahiptirler. Toz kuy-

ruk, Güneş’in gaz haline getirdiği maddenin kuy-
rukluyıldızın geçtiği yolu izlemesiyle oluşur. Güneş
ışınlarının rüzgârından fazla etkilenmeyen toz kuy-
rukla farkli bir yol izleyen iyon kuyruk ise Güneş
rüzgârıyla itilen yüklü atomlar ve moleküllerden
oluşur. Güneş rüzgârı, iyon kuyruğunu sürekli ola-
rak etkiler ve onu Güneş’in tam tersi istikamette ol-
masını zorlar. Bu yüzden her zaman iyon ve toz kuy-
ruk aynı yönde bulunamaz. Kuyruklarının uzunluğu
1 AB’den daha fazla olabilir.

Kuyrukluyıldızın Kuyrukları. c©Rob Jones

Kuyrukluyıldızlar yörüngeleri bakımından 3 ana
gruba ayrılır. Kısa periyotlu kuyrukluyıldızların peri-
yotları 200 yıldan azdır. Uzun periyotlu olanların pe-
riyotları ise birkaç milyon yılı bile bulabilir. Bunların
dışında, belirli bir yörüngede dolanamayan kuyruk-
luyıldızlar da mevcuttur. Bunlara da tek defalık kuy-
rukluyıldızlar deniyor.

Kuyrukluyıldızların kökenleri hakkında ise kesin
bilgi yok. Ama genelde 2 farklı yerden geldikleri
düşünülüyor: Oort Bulutu ve Kuiper Kuşağı. Peri-
yodu 200 yıldan az olan kuyrukluyıldızların, Güneş
Sistemi’nin sonunda yer alan Kuiper Kuşağı’nda, ge-
zegenlerin veya başka büyük gökcisimlerinin etkisi
ile oluştuğu düşünülüyor. Periyodu 200 yıldan daha
fazla olan kuyrukluyıldızların ise Oort Bulutu’ndan
geldikleri düşünülüyor.
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Kuyrukluyıldızlar

McNaught Kuyrukluyıldızı. c©Robert H. McNaught

Kuyrukluyıldızların ömrü değişik biçimlerde son-
lanabilir. Bunların en sıkça rastlanılanı Güneş’e
yaklaşırken artan sıcaklıktan ötürü buharlaşmaları
ya da Güneş’e düşmeleridir. Eğer yörüngeleri
başka bir cisimle çakışıyorsa o cisme çarpabilir
ya da onun çekim alanının etkisine girebilir. Ay-
rıca belli bir yörüngesi olmayan kuyrukluyıldızlar
(tek görünümlü kuyrukluyıldız) Güneş Sistemi’nin
etkisinden tamamen çıkarak uzayda başıboş do-
laşmaya başlayabilir. Bunlardan hiçbiri olmasa da
kuyrukluyıldızlar, arkalarında bıraktıkları toz ve
iyon kuyruk nedeniyle sürekli olarak madde kay-
bettiğinden gittikçe küçülürler. Zamanla tamamen
yok olurlar. Yılın belirli dönemlerinde oluşan bazı
meteor yağmurlarının da nedeni kuyrukluyıldızlar
kalıntılarıdır. Yörüngesi Dünya ile kesişen kuyruk-
luyıldızların arkasında bıraktıkları ufak toz taneleri
Dünya kalıntıların arasından geçtikçe bir ’yağmur’
şeklinde Dünya’ya düşer.

Kuyrukluyıldızları incelemek için başta NASA ol-
mak üzere birçok ülkenin uzay araştırmaları ku-
rumları uzaya araç göndermişlerdir. 2006 yılında
NASA’nın Deep Impact Uzay Aracı, Tempel 1 Kuy-
rukluyıldızı’na çarparak cisim hakkında bilgi top-
lanması amaçlanmıştı. Geçtiğimiz yıl EPOXI Uzay
Aracı Tempel 2’yi araştırırken Stardust-NExT Uzay
Aracı da Wild 2 Kuyrukluyıldızı’ndan alınmış nu-
muneleri Dünya’yı bıraktıktan sonra şimdi de Deep
Impact çarpışmasından geriye kalan krateri gözle-
mek için Tempel 1 Kuyrukluyıldızı’na doğru yol
alıyor. Bunlardan ayrı olarak Güneş’i sürekli gözle-
yen SOHO, SDO gibi uzay araçları da Güneş’in
yanından geçen kuyrukluyıldızların resmini ’iste-
meden de olsa’ çekiyor ve bilgi topluyor. Uzay
araçlarından alınan bu kadar bilginin sebebi ise kuy-

rukluyıldızların Güneş Sistemi’nin kökeni hakkında
bilgi verebileceklerinin düşünülmesi. Gökbilimci-
ler, Güneş Sistemi’nin oluştuğu özgün toz bulu-
tunun örneğini kuyrukluyıldızlarda bulunabileceğini
belirtmişlerdir. Buradan hareketle Güneş Sistemi
hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak mümkün.
Ayrıca Dünya üzerindeki suyun kaynağının da kuy-
rukluyıldızlar olduğu tartışılıyor ki bu da bu cisimleri
ilginç kılıyor.

SOHO’nun yakaladığı 2000. kuyrukluyıldız. c©SOHO/NASA -
ESA

Kuyrukluyıldızların tarihçesine gelecek olursak ilk
başta, kuyrukluyıldızların, belirli bir yörüngeleri ol-
madığı düşünülüyordu. Bazı gökbilimciler, kuy-
rukluyıldızların parabolik bir yol izlediğini, Güneş
çevresinde dolandıktan sonra bir daha geri gel-
memek üzere uzayda kaybolduğunu düşünüyordu.
Bazıları da bu izledikleri yolun dümdüz bir çizgi
olduğunu düşünüyordu. Kepler, 1609 yılında elips
yörüngelerden, Newton, 1687 yılında hareket ya-
salarından bahsettikten sonra 1705 yılında Hal-
ley, kuyrukluyıldızların da bir yörüngeleri olup ol-
madığını araştırmaya başladı. Listelediği kuyruk-
luyıldızların dört tanesinde büyük bir benzerlik vardı.
Gözlem tarihleri arasında yaklaşık 75 yıl bulunan bu
dört kuyrukluyıldızın (1456 – 1531 – 1607 – 1682)
gökyüzünde izledikleri yollar da birbirini tutuyordu.
Halley, bu dört kuyrukluyıldızın aynı kuyrukluyıldız
olduğunu ve kuyrukluyıldızların belirli bir yörünge-
leri olması gerektiğini belirtti. Aynı hesaba göre aynı
kuyrukluyıldız 1758 yılında tekrar görülecekti. 1758
yılında Palitzsch adında bir amatör astronom aynı
yerlerde bir kuyrukluyıldız keşfedince bu kuyruk-
luyıldıza Halley Kuyrukluyıldızı denmeye başladı.

Bu olay duyulduktan sonra kuyrukluyıldız keşfetme
çok önemli bir konu haline geldi ve tüm gök-
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Kuyrukluyıldızlar

bilimciler yeni kuyrukluyıldızlar bulmak için gök-
yüzünü araştırmaya başladılar. Bu araştırmalara
katılan Messier tüm gökyüzünü teleskopla tara-
yarak kuyrukluyıldız olması olası cisimleri listele-
meye başladı. Bu cisimler hareket ediyorsa kuy-
rukluyıldız olarak nitelendiriyor, hareket etmiyorsa
da ’bulanıklılık’ olarak belirtiyordu. Hareket etme-
yen cisimleri belirttiği liste bugün Messier Kataloğu
olarak bilinir ve profesyonel astronomide de sıkça
kullanılır. (Messier’in belirttiği sabit bulanıkların ise
daha sonra gökadalar, bulutsular, yıldız kümeleri
olduğu anlaşılmıştır.) Kuyrukluyıldızların yapısının
tam olarak anlaşılması ise 1949 yılını buldu. Ame-
rikalı astronom Whipple kuyrukluyıldız yapılarının
’kirli bir kartopu’ olduğu belirten ilk kişi olmuştur.
Amatör iki gökbilimci tarafından keşfedilen Shoema-
ker–Levy Kuyrukluyıldızı 1994 yılında toplam 21
parçaya ayrılarak Jüpiter’e düştü ve aylar sonra bile
Jüpiter’in atmosferinde görülebilecek izler bıraktı.

Merak edenler için, kuyrukluyıldızlar hakkında in-
ternette birçok site var. Şu ana kadar kaydedilmiş
tüm kuyrukluyıldızlar hakkında çeşitli bilgilere ve
kuyrukluyıldızların muhtemel yörüngelerinin 3 bo-
yutlu görünümlerine ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bilgisa-
yarınıza yükleyebileceğiniz Celestia adlı yazılımda
ise belli başlı kuyrukluyıldızların Güneş Sistemi’nde

hangi konumda olduğunu görmek, kuyrukluyıldız
hakkında çeşitli bilgiler almak mümkün. Göktaşı
yağmurlarının tarihleri hakkında bilgi almak için de
topluluk sayfalarımıza bakabilirsiniz.

Geçmişte birçok kültürde etkisini gösteren kuyruk-
luyıldızlar Türk toplumunu da etkilemiştir. Roma
Dönemi’nde kuyrukluyıldızların hükümdarların ruhu
olduğu inanılırken, Osmanlı Devleti’nde bile kuy-
rukluyıldızların tam olarak bilinmediği dönemlerde
kuyrukluyıldızlar deprem gibi kötü olayların ha-
bercisi olarak bilinirdi. Şimdilerde ise kuyrukluyıl-
dızların tamamen bir astronomik olay olduğunun
anlaşılmasıyla bu kötümser anlayış sona ermiştir.
Son dönemde kuyrukluyıldızlar sanatta kendile-
rine daha çok yer bulsalar da (mesela Hüse-
yin Rahmi Gürpınar’ın ’Kuyrukluyıldız Altında Bir
İzdivaç kitabı ile Türkiye’nin 1986 yılında Eurovi-
sion’a katıldığı Halley adlı şarkı) kültürleri etkilemeyi
devam ediyor.�

Kaynakça:

• Isaac Asimov, Bilim ve Buluşlar Tarihi, 2006
• SOHO görüntüleri
• Wikipedia:Kuyrukluyıldız - İngilizce
• Topluluk Sayfaları:Kuyrukluyıldız

• NASA Görevleri
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Uzay Mekikleri
Seda Oturak – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Uzay mekikleri, ya da Uzay Ulaşım Sistemi, in-
sanlı uzay uçuşları için tasarlanmış, Yer etrafındaki
yörüngelerinde dolanarak uzaya uydu ve uzay is-
tasyonlarına da çeşitli malzemeler ve mürettebat
taşıyan uzay araçlarıdır. Bu araçları ilk kez 1981’de
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) kul-
lanılmaya başlandı. 2011’de uzay mekiklerinin gö-
revi sona erecek ve o tarihten bu yana 130’dan fazla
uçuş gerçekleşmiş olacak.

Bu araçlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yük
taşımak için ve uzay araştırmalarındaki maliyeti
azaltmak için tekrar kullanılabilecek şekilde tasar-
lanmıştır. Uzay mekiğinin taşıdığı yükler arasında;
uydular, uzay istasyonundaki mürettebat için çeşitli
malzemeler ve yerçekimsiz ortamda yapılan deney-
ler için araç–gereç vardır.

Uzay mekikleri fırlatma sırasında, turuncu renkli
dış yakıt tankını da barındıran mekik çatısı; iki
beyaz renkli katı yakıt itici ve bir de mürettebatı
ve yükü taşıyan yörünge aracından oluşur. Uzay
mekiği, Araç Montaj Binası’na getirilir ve mekik
çatısı hareket edebilen fırlatma rampasına oturtulur.

İlk uzay mekiği Columbia’nın fırlatılışı, 12 Nisan 1981. c©NASA

Bu araçlar, yere dik olarak fırlatılır ve uçak gibi pist
üzerine iniş yaparlar. Aracın kalkışı iki aşamadan
oluşur. Başta katı yakıt iticiler ile sıvı hidrojen ve
sıvı oksijenle dolu üç ana motor, aracın fırlatılması
için güç sağlar ve kalkıştan iki dakika sonra itici
roketler ayrılır. Okyanusa düşen bu roketler daha

sonra tekrar kullanılabilir. Yörünge aracı ve dış yakıt
tankı, üç ana motorun gücü ile gökyüzünde yüksel-
meye devam eder. Alçak yörüngeye ulaştığında ise
üç ana motor durdurulur ve dış yakıt tankı ayrılır .
Dış yakıt tankı okyanusa düşer ve daha sonra da
kullanılabilir. Dış yakıt tankının ayrılmasından sonra
yörünge yönlendirme sistemi devreye girer ve ge-
rektiğinde yörünge değiştirilebilir.

Araç yörüngeye oturduğunda ise Yer etrafındaki bir
turu 90 dakika sürecek hızla seyreder. Uzay istas-
yonuna ulaştığında hareketli bir bölmeyle istasyona
bağlanır ve uzay mekiğindeki astronotlar istasyona
ulaşır.

Atlantis uzay mekiği, Rus Mir Uzay İstasyonu’na bağlanmış du-
rumda. c©NASA

Uzay mekiğinin geri dönüşü bir uçağınkine ben-
zer ve mekik bir pist üzerine iner. Yörüngede sa-
atte 28.000 km. hızla hareket eden uzay mekiği,
Hint Okyanus’u üzerine geldiğinde hızı düşürülür
ve yaklaşık bir saat sürecek iniş başlar. Atmos-
fere girerken sürtünmenin etkisiyle oluşan sıcaklık
yaklaşık 1000 oC’ye kadar ulaşır. Mekiğin dış yüze-
yindeki ısıya dayanaklı seramik kompozit malzeme-
den yapılan dış kaplama hem kalkış hem de iniş
sırasında uzay mekiğini korur.

Uzay mekikleri, insanların uzaya gidip, geri dönme-
lerini sağlayan yüksek maliyetli sistemler olduğu için
mekiğin yapımında ve kalkış ile inişlerinde hiçbir
sorunun olmaması gerekir. En ufak bir hatada,
1983’daki Challenger ve 2003’teki Columbia uzay
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Uzay Mekikleri

mekiklerinin kazaları gibi felaketler yaşanabilir.

Challenger felaketi, katı yakıt tankındaki bir contanın
yapısal bozukluğu nedeniyle meydana gelmiştir. Ka-
zanın nedenini ise uzmanlar tespit etmeden önce,
Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman (1918-1988)
bu contayı suyun içine atarak contanın yapısal bo-
zukluğunu (bükülgenlik eksikliğini) göstermiştir.

Columbia felaketinde ise, dış yakıt tankından kopan
bir parçanın sol kanada çarparak dış kaplamanın
parçalanması ve mekiğin alev alması nedeniyle
meydana gelmiştir. Uzay mekiğinin atmosfere girişi
sırasında olay gerçekleşmiş ve video kaydında da
dış yakıt tankından kopan parça açıkça görülmüştür.

1981 yılından bu yana görev yapan uzay mekik-
leri, 2011 yılı içerisinde emekliye ayrılacak. İlk ola-
rak 24 Şubat 2011 günü Discovery uzay mekiği
son seferini yaptı. Bu STS-133 görevinde Ulusla-
rarası Uzay İstasyonu’na 6 astronot ve Daimi Çok
Amaçlı Modül ’ünü götürdü. Görevin sonunda ise
Yer’e geri dönmek yerine, uzay istasyonunun Unity
(Birim) bölümüne bağlanacak.

Discovery’nin ardından Endeavour ve Atlantis de
emekliye ayrılacak ancak bu mekiklerin ne zaman
görev yapacakları henüz belli değil.

Discovery uzay mekiği fırlatma rampasında. c©NASA

Uzay mekiklerinin ardından ise çeşitli uzay kapsülle-
ri ve füzelerin görev yapması planlanıyor. Ares I ro-
keti ve Orion modülü gibi yeni teknolojileri barındıran
uzay araçları kullanılmaya başlanacak.�

Kaynakça:

• NASA
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Günün Gökbilim Görüntüleri
Derleyen: ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

APOD – İsviçre Üzerinde Ay ve Venüs. c©David Kaplan

Açıklama: APOD: 02 Şubat 2011 – Bazı sa-
bahlar gökyüzü hem huzur dolu hem de gerçek
üstü görünebilir. Fotoğrafın çekildiği gün Güneş
doğmadan önce İsviçre’nin doğusunda yer alan karlı
bir yamaçtan bakıldığında işte böyle bir gökyüzü or-
taya çıkmış. Trübbach kasabasından gelen ışıkla
alttan aydınlatılmış olan sakin bulutlar manzaranın
üzerini bir battaniye gibi örtmüş durumda. Karla
kaplı Mittlerspitz Dağı ise görüntünün sol üst ta-
rafında çok daha aşağılarda yer alan Liechtens-
tein Prensliği’ne bağlı küçük Balzers kasabası üze-
rinde süzülürcesine etkileyici bir poz vermiş. Alp
dağlarının zirvelerini fotoğrafın en sağında, daha
henüz doğmakta olan Güneş’in hemen altında göre-
biliyorsunuz. Hilâl evresindeki Ay ile parlak Venüs
gezegeni ise sağ üst tarafta yer alıyorlar.

Çeviri: Murat Tuncay ve Tahir Şişman

APOD – İsviçre Üzerinde Samanyolu. c©Stephane Vetter (Nuits
sacrees)

Açıklama: APOD: 21 Şubat 2011 – Yılın bu
zamanında geceleri gökyüzünde neler görülebi-
liyor acaba? Bu sorunun cevabını bir resimle
anlatabilmek amacıyla bu ayın başlarında Ne-
uchâtel, İsviçre’de güzel bir arazi, bulutlar ve
gökyüzü manzarası görüntülenmiş. Ön planda bir
açık hava tiyatrosuna benzeyen Creux du Van’ın
karla kaplı sarp kayalıkları yanında uzaklardaki
ağaçlar ve kasabanın ışıklarıyla aydınlanmış bulut-
lar yer alıyor. Gece yarısı gökyüzünde görülebilen
gökadalar arasında Gökadamızın merkez kuşağının
uzun kemerinde, Zincirli Prenses (Andromeda) ve
Üçgen (M33) sayılabilir. Görülebilen yıldız kümeleri
arasında da NGC 752, M34, M35, M41, Çift Küme
ve Arıkovanı (M44) yer alıyor. Görülebilen bulutsu-
lar arasında ise Avcı Bulutsusu (M42), NGC 7822,
IC 1396, Rozet Bulutsusu, Parlayan Yıldız Bulut-
susu (Flaming Star Nebula), Kaliforniya Bulutsusu,
Kalp ve Ruh Bulutsuları (Heart and Soul Nebulas)
ile Pacman Bulutsusu bulunuyor. Fotoğrafta başka
hangi bulutsuları görebiliyorsunuz?

Çeviri: Murat Tuncay ve Tahir Şişman

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni Mart 2011– 8

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap2011-02-02.html
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap2011-02-21.html


Günün Gökbilim Görüntüleri

APOD – Satürn’ün Hyperion’u. c©Cassini Görüntüleme Takımı;
SSI; JPL; ESA; NASA

Açıklama: APOD: 27 Şubat 2011 – Hyperion’un
acayip kraterlerinin dibinde ne var acaba? Kimse
bundan tam olarak emin değil. Cevabın bulun-
masına yardımcı olmak için, şu anda Satürn’ün
yörüngesinde bulunan robot uzay aracı Cassini,
2005 ve 2010 yıllarında sünger desenli uydunun
yanından geçerek daha önce hiç görülmemiş ölçüde
detaylı görüntüler elde etti. 2005 geçişinden ya-
pay renklendirmeyle yukarıda sunulan bir görüntü,
genel olarak garip bir yüzeye sahip, tuhaf kra-
terlerle kaplı, görülmeye değer bir dünyayı gözler
önüne sermektedir. Renklerdeki hafif ton farkları
büyük bir ihtimalle yüzey bileşimindeki farklılıkları
yansıtmaktadır . Çoğu kraterin dibinde özellikleri bi-
linmeyen koyu renkli bir madde yer almaktadır. Re-
simde görülen parlak kısımların yakından incelen-
mesi, koyu renkli maddenin bazı yerlerde sadece
onlarca metre kalınlığında olabileceğini göstermek-
tedir. Hyperion yaklaşık 250 kilometre genişliktedir
ve kendi etrafında karmaşık bir düzende dönmek-
tedir. Uydunun yoğunluğu o kadar düşüktür ki; iç
kısmında büyük bir mağaralar sistemine ev sahipliği
yapıyor olabilir.�

Çeviri: Zeynep Avcı
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Güncel Gök Haberleri
Derleyen: ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

En uzak galaksi
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

26 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan rapora göre,
2009 yılının mayıs ayında, 20 yıldan beri uzayda
dolanan Hubble Uzay Teleskopu, şu ana kadar
keşfedilmiş en uzak gökadayı keşfetti. Renk ana-
lizinden, keşfedilen bu mini gökadanın Dünya’dan
uzaklığının yaklaşık 13.2 milyar ışık yılı olduğu tah-
min ediliyor. Evrenin yaşının 13.7 milyar yıl olduğu
varsayılarak yapılan hesaplara göre, gökadanın ev-
renin oluşumundan 480 milyon yıl sonra oluştuğu
tahmin ediliyor. Keşif, Hubble Uzay Teleskopu’na
yapılan en son mekik ziyareti sırasında teleskopa
takılan Geniş Alan Kamerası-3 ile yapıldı. Hubble
Uzay Teleskopu tarafından sadece uzak kızılötesi
dalgaboyu ile görülebilen gökadanın henüz yıldızları
tek başlarına farkedilemiyor. Gökada öylesine kü-
çük ki, gökadamız Samanyolu’nu oluşturmak için
100’den fazla mini gökada gerekiyor.

Kaynak: Hubble@NASA

Hubble’ın keşfettiği şu ana bulunmuş en uzak gökcismi.
c©NASA; ESA; G. Illingworth; R. Bouwens; HUDF09 Takımı

NEOWISE Görevi Asteroit Kuşağını Gözledi
Çeviri: Seda Oturak

NASA’nın NEOWISE görevi, Güneş Sistemi’nde
küçük gökcisimler, asteroitler ve kuyrukluyıldızlar
üzerine yaptığı çalışmalarını tamamladı. Görevin
keşifleri arasında 20 kuyrukluyıldız, Mars ve Jüpi-
ter gezegenleri arasında 33.000’den fazla asteroit
ve 134 NEO (Yer’e Yakın Cisimler – Near Earth Ob-
jects) bulunuyor.

NEOWISE, 2009’da fırlatılan WISE (Geniş-Alan
Kızılötesi Araştırma Kâşifi – Wide-field Infrared Sur-
vey Explorer) görevinin geliştirilmiş bir aşamasıdır.
WISE, tüm gökyüzünü kızılötesi ışıkta tarıyordu.
Görevi süresince en uzak gökadalardan Yer’e
en yakın asteroit ve kuyrukluyıldıza kadar uzay-
daki birçok gök cisminin 2.7 milyondan fazla
görüntüsünü yakaladı.

Şimdi NEOWISE, Mars ve Jüpiter gezegenleri
arasındaki asteroit kuşağını tarayarak ilk göre-
vini bitirmiş oldu. WISE ise ilerideki görevler için
geri çağırılmak üzere Yer’in etrafında kutupsal
yörüngede kış uykusuna yatmış olacak.

WISE gözlemleri ile birleştirildiğinde, NEOWISE
verileri kahverengi cüce olarak adlandırılan en
sönük yıldızların keşfedilmesine yardım edecek. Bu
gözlemlerle, eğer var ise bize en yakın yıldız, Pro-
xima Centuari’den daha yakın bir kahverengi cüce
bile keşfedilebilir. Bunun gibi, dış Güneş Sistemi’nde
büyük gaz bir gezegen var ise bu da tespit edilebi-
lecek.

Kaynak: WISE@NASA

WISE görevinin NEOWISE ayağı. Yukarıda bu aşamada bulu-
nan 20 NEO astreoidi görüntülenmekte. c©NASA; JPL Caltech;
UCLA

Astronota karşı Robonaut
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

NASA’nın Robonaut 2 adlı robotu şubat ayının so-
nunda atılacak Discovery Uzay Mekiği’nde görev al-
maya hazırlanıyor. Henüz ayakları test aşamasında
olan robot, uzayda görev alacak olan ilk insanımsı

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni Mart 2011– 13

http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/farthest-galaxy.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/news/wise20110201.html


Güncel Gök Haberleri

robot olma özelliğini taşıyor. İlk başlarda ayakları ol-
madan görev alması beklenen ’Robonaut 2’, uzay
aracında komuta merkezinde astronotlara yardımcı
olacak. Ayakları eklenip hareket kabiliyetini ka-
zandıktan sonra ise astronotların yapmak zorunda
olduğu temizlik işlerini bile yapabilecek olan robot,
ileriki zamanlarda yapılacak güncellemelerle uzay
istasyonundaki arızaları bile atmosfer ihtiyacı ol-
madığından ve 3 boyutlu görmeyi sağlayan 2 ka-
meraya sahip olduğundan kolayca giderebilecek.
Böylece astronotlar zamanlarını daha verimli kulla-
nabilecek.

Kaynak: NASA

Robonaut 2. c©Joe Bibby

Büyük Parlama
Çeviri: Seda Oturak

Yer yörüngeli uydular, son dört yılın en büyük Güneş
patlamasını tespit etti. 15 Şubat saat TSi 03.56’da,
büyük Güneş lekesi 1158, X2-sınıfı bir patlamaya
neden oldu.

X-sınıfı patlamalar, X-ışın patlama tiplerinin en
güçlüsü ve bu yeni Güneş Döngüsü 24’te ilk kez
görüldü. Bu patlamayı yaratan ise, Güneş’in atmos-
ferinde dalgalanan güneş tsunamisi ve daha da
önemlisi patlamayla birlikte Güneş’ten Yer’e doğru
bir koronal kütle atımı meydana geldi. Bu da je-
omanyetik fırtınaların ihtimalini artırıyor.�

Kaynak: Space Weather

Yeni Güneş Çevriminin (No: 24)’ün ilk parlaması. c©NASA-SDO

Tempel 1 Kuyrukluyıldızı’nın yeni görüntüleri
Çeviri: Seda Oturak

NASA’nın Stardust (Yıldıztozu) uzay aracı ile
elde edilen kuyrukluyıldız Tempel 1’in görüntüleri
arasında, 2005 Deep Impact (Derin Darbe) göre-
viyle oluşan kraterin fotoğrafı da mevcut. Uzay aracı
kuyrukluyıldıza en yakın uçuşunu (yaklaşık 178 ki-
lometre) 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 18.40’ta
yaptı. Stardust uzay aracı kuyrukluyıldızın yüksek-
çözünürlüklü 72 görüntüsünü elde etti.

Uzay aracı, Tempel 1’in çekirdeğinde bulunan toz
ve atmosferindeki bulutlara ilişkin 468 kilobayt
veri topladı. Araç, görevin Stardust–NExt denen
ikinci aşamasında bulunuyor. Birinci aşamasını ise
2006’da kuyrukluyıldız parçacıkları toplayarak ve
onları Dünya’ya geri getirerek tamamladı.

Stardust–NExt görevinin amaçları arasında; 2005
Derin Darbe görevinde de görülen, kuyrukluyıldızın
yüzeyindeki değişiklikleri incelemek, yüzeyde yeni
araziler görüntülemek ve 2005 görevinde oluşan
krateri görüntülemek bulunuyor.

Kaynak: Stardust@NASA

Çarpışma bölgesinin önceki (sol) ve sonraki (sağ) görüntüsü.
c©NASA; JPL; Maryland Üni.; Cornell
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Bu Ayki Gökyüzü
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

1 Mart Ay–Venüs çok yakın görünümde (0,8o)
9 Mart Mars Günberi noktasında
15 Mart Jüpiter–Merkür Yakın görünümde (2o)
16 Mart Merkür Günberi noktasında
17 Mart Jüpiter Günberi noktasında
20 Mart Satürn–Ay yakın görünümde (8,4o)
21 Mart Uranüs Üst Kavuşumda
23 Mart Merkür en büyük doğu uzanımında (19o)
31 Mart Ay–Venüs yakın görünümde (5,1o)

Yeni Ay İlk Dördün
4 Mart 13 Mart

19 Mart 26 Mart
Dolunay Son Dördün
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Bu Ayki Gökyüzü

Merkür: Geçtiğimiz aylarda gündoğumunda göz-
lenen Merkür, Güneş’in diğer tarafına geçerek
günbatımında görülmeye başlayacak. Ancak ufuk
yüksekliği ve parlaklığı düşük olacağından gözlen-
mesi kolay olmayabilir.

Venüs: 1 Mart sabahı Venüs ve Ay bize güzel
bir süpriz hazırlıyor. Gün doğumundan önce çok
yakın görünümde olacaklar. 1 Mart sabahı Ay da
Hilal görünümünde olacağından bu ikiliyi gözle-
mek için biraz uykusuz kalmaya değecek. Par-
laklığıyla doğu ufkunun tek hakimi (Güneş’ten son-
raki) olan Venüs’ün gözlenebilme süresi ay boyunca
kısalmaya devam edecek.

Mars: Bu ay Güneş’e çok yakın görünümde
olacağından gözlenmesi mümkün olmayacak.

Jüpiter: Güneş’e yakınlaşmakta olan Jüpiter’in
gözlem süresi giderek kısalıyor. 15 Mart akşamı
Jüpiter ve Merkür’ü yakın görünümde olarak gözle-
yebilirsiniz.

Satürn: Ayın ilk günleri günbatımından yaklaşık
iki saat sonra doğacak Satürn’ü ay sonunda
günbatımından hemen sonra gözlemek mümkün
olacak.�

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni Mart 2011– 16



Astronomi Tarihinde Bu Ay
Nihat Çelik – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

19 Mart 1915 - Plüton’un ilk fotoğrafı.

Güneş Sistemi gezegenlerinden Plüton’un ilk fotoğ-
rafı çekildi. Ancak Plüton’un yeni bir gezegen olduğu
o tarihte anlaşılamamıştı.

13 Mart 1781 - Uranüs keşfedildi

Güneş sisteminin yedinci gezegeni Uranüs keşfe-
dildi. Uranüs Güneş Sisteminin Güneş’ten yakınlık
sırasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpi-
ter ve Satürn’den sonra üçüncü, kütle açısından bu
iki gezegen ve Neptün’ün ardından dördüncü sırada
gelir. Adını Yunan mitolojisi’ndeki gökyüzü tanrısı
Uranos’tan alır. 1781 yılında William Herschel ta-
rafından bulunmuştur. Buz devleri sınıfına girmek-
tedir.

23 Mart 2001 - Mir Uzay İstasyonu

İlk uzay istasyonu Mir’in görevi sona erdi ve at-
mosfere girerek yanması sağlandı. Mir oldukça

başarılı bir Sovyet uzay istasyonuydu. İlk modülü 19
Şubat 1986’da uzaya gönderildi. İnsanlığın uzayda
uzun süre düzenli olarak içinde yaşadığı ilk uzay
araştırma istasyonudur. Yapılan uluslararası işbirliği
sayesinde, çeşitli milletlerden uzayadamlarının kul-
lanımına açıldı . Yörüngede 1986 ile 1996 yılları
arasında gönderilen pek çok modül ile başarılı bir
şekilde kenetlendi.

25 Mart 1655 - Titan’ın keşfi

Satürn’ün en büyük uydusu Titan’ı, Christian Huy-
gens keşfetti. Titan, Satürn’ün en büyük uydusu-
dur, yoğun bir atmosferi olan bilinen tek doğal uy-
dudur. Dünya dışında, yüzeyinde kararlı sıvı bu-
lundurduğu kanıtlanan tek gökcismidir. Titan’daki
büyük su kütleleri gibi görünen bu okyanusların, me-
tan gazının sıvı hali olduğu görülmüştür. Güneş Sis-
temi’nin ikinci en büyük uydusudur.
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Astronomi Tarihinde Bu Ay

29 Mart 2006 - Türkiye’de Tam Güneş Tutulması

Bu tarihte gerçekleşen tam Güneş tutulması, Dünya
üzerinde geniş bir alanda gözlendi. Bu Güneş tutul-
masının en net izlenebildiği ülkelerden biri Türkiye
idi.

9 Mart 1934 ve 27 Mart 1968 - Yuri Gagarin

Yuri Alekseyeviç Gagarin, 9 Mart 1934’de doğmuş
ve 27 Mart 1968’da ölmüştür. 12 Nisan 1961 ta-
rihinde Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Bu
uçuşta kullanılan aracın adı Vostok 1’dir. İnsanlık

adına bu dev adımı attıktan sonra ünvanı ve rütbesi
yükselmiş biri olarak dünyaya döndükten sonra
Kozmonot yetiştirme merkezinde eğitmen olma
sürecinde eğitmeniyle yaptığı bir deneme uçuşu
sırasında 27 Mart 1968’de yaşamını yitirdi.

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni Mart 2011– 18



Duyurular ve Etkinlikler

“Geceleyin Dünya” kampanyasının 6.sına katılın!
(22 Mart – 4 Nisan 2011)

Dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde oturan birçoğu karanlık gökyüzünün görkemini
görmüş değildir, belki de hiç görmeyecekler. Doğal, yıldızlı gökyüzü insanlığa mirastır ve ışık kirliliği bu mi-
rası engellemektedir. Geceleyin Gökyüzü (Globe at Night), gece gök parlaklığını ölçmeyi amaçlayan ulus-
lararası vatandaş-bilim kampanyasıdır. Bulunduğunuz yerde açık gecelerde gece gök parlaklığını ölçmek
yalnızca birkaç dakikanızı alacaktır. Ölçümlerinizi kampanyanın sitesindeki İngilizce rehberi kullanarak bil-
direbilirsiniz.

Işık kirliliği hakkında ayrıntılı bilgilere İKÜ bağlantısından ulaşabilirsiniz.
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Yayın Ekibi
ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Topluluğun kuruluş ilhamı: Halley – 1986

Yayın Grubu: Mehmet Kemal Ardoğa, Erdem Aytekin, Nihat Çelik, Işıl Özge Işık, Seda Oturak.

Topluluk, 1986’da bir grup amatörün çabasıyla,
ODTÜ Fizik Bölümü bünyesinde kuruldu. Üniver-
sitenin en köklü topluluklarından biridir. Toplulukta
hem üyelik hem de etkinlik katılımlarında gönüllülük
esastır.

Etkinliklerimizin temelini Seminerler, Gözlemler,
Söyleşiler, Atölye Çalışmaları ve Projeler, Gökbilim
Günleri ve Sergiler TV ve Radyo Programları, Ağ
sayfası çalışmaları oluşturmaktadır.

Bugüne kadar yaptığımız etkinlikler arasında Ast-
ronot Albert Sacco ile söyleşisi, Gök atlası yapım
atölyesi, Teleskop yapım atölyesi, Starshine projesi,
Aynalı teleskop projesi, Güneş saati projesi, Ölçekli
Güneş Sistemi projesi bulunmaktadır.

Ağ sayfamız aracılığıyla topluluğumuzu Dünya’ya
açmayı sürdürüyoruz. Sitemiz ülkemiz çapında
gökbilim konusunda en önde gelen kaynaklar-
dandır. Sürekli güncellenmekte ve yeni bilgiler
paylaşılmakta ve yapacağımız tüm etkinlikler say-
falarımızdan izlenebilmektedir. Forumlarımızda da
gökbilimin her konusu tartışılabilmektedir.

Gözlem Araçlarımız: Celestron (9,25”); Celestron
G5 (5”); Coronado Personal Solar Telescope (PST).
Görüntüleme: Canon EOS-400D; Canon EOS-
500D; Meade Deep Sky Imager.

İletişim:
ODTÜ,
Amatör Astronomi Topluluğu,
Fizik Bölümü Oda No: Z-26,
Tel: (312)210 4313,
e-posta: aat@metu.edu.tr
web: http://www.gokyuzu.org/
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