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Dünya Astronomi Yılı Hazırlıkları 
ve Galileo Öğretmenler Ağı 
 
M. Ali Alpar – Türk Astronomi Derneği Başkanı 
 
 
Türkiye’nin her tarafında Dünya Astronomi Yılı 
etkinliklerine katılmak isteyen okul, üniversite, 
müze, belediye gibi kurumların sayısı artıyor.  
 
Güz aylarında katılımcı kurumları ve yapacakları 
etkinlikleri duyurmak için Dünya Astronomi Yılı 
Türkiye Broşürü’nü yayımlayacağız.  
 
Amatör astronomi fotoğrafları yarışmasının 
tarihini yakında ilan edeceğiz. Bu yarışma için 
Optronik A.Ş. sponsor olacak.  
 
Türkiye’nin birçok yerinde yapılacak etkinliklerin 
başında Dünyadan Evren’e Bakış sergileri ve 100 
Saat Astronomi gözlem şenlikleri yer alıyor. 
 
Dünya Astronomi Birliği’nin (IAU) Dünya’dan 
Evren’e sergisi için uydulardan ve büyük 
gözlemevlerinden alınan 100 görkemli imajın seçimi 
tamamlandı. Bu imajlardan değişik büyüklük, boyut 
ve biçimde sergiler oluşturulabilir. Sergi yapmak 
isteyen kuruluşlara gerekli protokoller, sergi tanıtım 
malzemesinin Türkçeleştirilmesi ve bilimsel 
danışmanlık konularında Türk Astronomi Derneği 
yardımcı olacak.  
 
Sergilere ayrıca Geceleyin Dünya fotoğraf 
koleksiyonundan ve Optronik amatör astronomi 
yarışma fotoğraflarından da eserler eklenebilir. 
 

Bu projeler için sponsorluk desteği vermek 
isteyenler ersing@sabanciuniv.edu adresinde Doç. 
Dr. Ersin Göğüş ile yazışabilirler.   
 
Her sayımızda Dünya Astronomi Yılı ile ilgili bir 
konuda ayrıntılı bilgi vereceğiz.  Bu ay konumuz 
Galileo Öğretmenler Ağı. 
 
Galileo Öğretmenler Ağının Türkiye’deki Đlk 
Halkası Oluştu 
 

 
Resim 1: Galileo Galilei: Teleskopu gökyüzüne 
doğrultup gördüklerini herkese anlatarak 
yüzyıllarca süren önyargıları yıktı. 
 
Dünya Astronomi Yılı 2009’un Uluslararası 
Astronomi Birliği (IAU) tarafından önerilen 
Köşetaşı Projeleri  (Cornerstone Projects) arasında 
Galileo Öğretmenler Ağının (Galileo Teacher 
Training Networks) özel bir önemi var.  Halkalar 
halinde aşama aşama genişleyecek olan bu Galileo 
Öğretmenler Ağları gönüllü eğiticilere çıplak gözle 
gökyüzünü tanıma ve tanıtma, basit teleskop 
kullanımı, temel astronomi ve fen kavramları, 
bilimsel yöntem, bilim tarihi ve özellikle Galileo 
Galilei ve bilimsel devrim ile ilgili bilgi ve donanım 
kazandıracak.  Hem Türkiye’de hem de başka 
ülkelerde oluşan eğitim malzemesi, donanım ve 
deneyimler paylaşılacak.  Ağa katılan eğiticiler 
sonraki aşamada kendi çevrelerinde yeni bir halka 
kurarak aldıkları eğitimi aktaracaklar.  Böylece 2012 
yılı sonuna kadar tüm Dünya’yı saran Galileo 
Elçileri Öğretmenler Ağı tamamlanacak ve 2012 
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den sonra da halkı ve ilköğretim öğrencilerini 
bilgilendirmeye devam edecekler.  
 
Ege Üniversitesi Astronomi Yaz Kampı’nın 7-12 
Temmuz 2008 devresi ile Galileo Elçileri 
Öğretmenler Ağının Türkiye’deki ilk adımı atıldı. 
Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü öğretim 
üyeleri ve öğrencileri her yaz altı dönem birer 
haftalık Astronomi Yaz Kampları düzenliyorlar       
(http://astronomy.ege.edu.tr/yazokulu/yazokulu08.ht
ml). 
 
Ege Üniversitesi Gözlemevi’nin serin yayla 
ortamında, kampçılar gündüz seminerler gece ise 
gözlemlerle astronomi öğrenerek farklı bir tatil 
yapıyorlar. Đlgi o kadar yüksek ki bu kamplara 
katılabilmek için haftalarca öncesinden yer ayırtmak 
gerekiyor. 2009 Dünya Astronomi Yılına 
hazırlanırken Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü 
kampın bir haftalık bir dönemini öğretmenlere ayırdı.  
Milli Eğitim Bakanlığı Đlköğretim Genel 
Müdürlüğü’nün onay ve izinleriyle Yatılı Bölge 
Đlköğretim Okullarından 10 öğretmen ve MEB 
Bilim-Sanat Merkezleri ve Eğitim Reformu 
Girişimi Đyi Örnekler Konferanslarından 
tanıdığımız 5 öğretmenden oluşan 15 kişilik bir 
öğretmen grubu astronomi yaz kampına katıldı. 
Ağrı’dan Bilecik’e Türkiye’nin her tarafından gelen 
öğretmenlerimizin kampa katılımı için gerekli 
kaynak Sabancı Üniversitesi Astrofizik ve Uzay 
Forumu - AB 6. Çerçeve Astrophysics of Neutron 
Stars projesinden karşılandı.   
 

 
Resim 2: Ege Üniversitesi Yaz Kampı’ndaki 
çalışmalardan bir görüntü 

Kamp sırasında Ege Üniversitesi öğretim üyelerinin 
verdiği Astronomiye Giriş, ve Güneş Sistemi 
Dışında Bulunan Yeni Gezegenler ve Uzayda 
Yaşam (Doç. Dr. Günay Taş), Görünen Gökyüzü, 
ve Konum Astronomisi (Prof. Dr. Zeynel Tunca), 
Güneş Saati (doktora öğrencisi Orkun Özdarcan), 
Güneş ve Güneş Sistemi (Prof. Dr. Serdar Evren), 
Evren Bilim (Prof. Dr. Rennan Pekünlü), 
Gözlemevindeki Teleskoplar ve Işıkölçerlerin 
Tanıtımı  (Y. Doç. Dr. Ahmet Devlen), Yıldızların 
Yaşamı ve Değişen Yıldızlar seminerlerini 
dinlediler.  Ben de DAY 2009 bağlamında, “Dünya 
Astronomi Yılı, Galileo ve Gökyüzü”, “Evrende 
Neler Var?” ve “En Hızlı Dönen Yıldızlar” 
konulu konuşmalar yaptım. 
 

 
Resim 3: Ege Üniversitesi yaz kampı’na katılan 
öğretim üyeleri 
 
Konuk öğretmenler Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi 
Müzesini ve Đzmir Özel Türk Koleji Gezegenevini 
(Planetaryum) ziyaret ettiler. Gökyüzünü ve 
teleskopları öğreten, gözlemlere heves ve heyecanla 
rehberlik eden ekip Ege Ü. Astronomi Bölümünün 1. 
sınıftan 4. sınıfa kadar 4 lisans öğrencisinden 
oluşuyordu. Tüm seminer sunumları ve eğitim 
malzemeleri sertifikaları ile birlikte kamp sonunda 
katılımcılara verildi. Öğretmenlerimizin e-posta 
adresleri ile iletişim ağı kuruldu. Kampta sunulan 
eğitim malzemesi ve paylaşılan deneyim Türkiye’de 
Galileo Öğretmenler Ağının ilk dağarcığını 
oluşturuyor. Đletişim ağı üzerinden yazışmalar yavaş 
yavaş başladı. Adana Bilim-Sanat Merkezi’ndeki 
öğretmenlerimiz kendi merkezlerine gelen 
öğrencilerin öğretmenlerine ve böylece civar 
okullara ulaşarak ikinci halkayı oluşturmaya 
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başladılar bile. Zamanla hem IAU’dan gelecek hem 
de yurtiçinde paylaşılacak yeni eğitim malzemeleri 
ile kaynaklarımız gelişecek. Önümüzdeki 2009 
yazında maddî kaynak sağlayacak sponsorlar 
bulunursa Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü yaz 
kampının 2 dönemi daha Galileo Ağına ayrılacak.  
Galileo Öğretmenler Ağının bundan sonraki 
etkinliklerine katılmak ve destek olmak isteyenler 
ersing@sabanciuniv.edu adresinde Doç. Dr. Ersin 
Göğüş ile temasa geçebilirler. 
 

 
Resim 4: Gözlemevi’nde günbatımı 
 
TAD Yönetim Kurulu, Astronomi Yaz Okulu gibi 
değerli bir deneyimi Galileo Öğretmen Ağını 
başlatmamız için sunan Ege Üniversitesi Astronomi 
Bölümüne, öğretim üyelerine, öğrencilerine ve 
gözlemevi çalışanlarına; kampa katılan ilk dönem 
Galileo Elçisi öğretmen arkadaşlarımıza, onay, 
destek ve rehberlikleri için de Milli Eğitim Bakanlığı 
Đlköğretim Genel Müdürlüğüne, Eğitim Reformu 
girişimine ve ĐLKYAR Vakfına teşekkürlerini sunar.  
 

Meteorlar  ve  100. Yılında  1908 
Tunguska Olayı 

 
Mehmet Emin ÖZEL − Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi 

  
1908  Yılında Gelen Davetsiz Misafir 
 
Söz konusu olayı yakından gözleyebilecek hiçbir 
gözlemci olmamasına karşılık olayın zamanı tamı 

tamına biliniyor: 30 Haziran 1908, sabah 07:14’te 
Orta Sibirya’da büyük bir patlama gerçekleşmiş 
olmalı. Öyle ki ta Londra’daki sismograflar olayın 
kendilerine ulaşan sinyallerini kaydettiler. Kıta 
Avrupa’sı ve Amerika’daki kayıtlar da Asya’nın 
uzak bir köşesinde önemli bir olay gerçekleşmiş 
olduğuna işaret ediyor ve bu olayın merkezi 
Tunguska ırmağı yakınlarında bir yer olarak 
görünüyordu.  
 
Modern tarihin görgü tanıksız yaşadığı bu olayın 
daha sonra yöreye yapılan inceleme gezileri ile 
desteklenen açıklaması “dünyaya çarpma rotasındaki 
bir gök cisminin, yüzeye çarpmazdan 65 km kadar 
yukarıda patlayarak dağılması“  biçimindeydi. O 
zamandan beri, meraklılar ve bilimciler bu olayın 
gizemini ve bilinmeyen ayrıntılarını ortaya çıkarmak 
için uğraş veriyorlar. Konuya vakıf uzmanların çoğu 
bir göktaşı veya bir kuyrukluyıldızın yere 
ulaşamadan havada patlayarak dağıldığında hemfikir 
olmasına karşın bu cismin kalıntıları ve parçalarının 
çarpmasıyla oluşmuş olabilecek bir krater yapısı 
bulunamaması ilginç. 
 
 

 
Şekil 1: 2007’de Peru’ya düşen meteorun açtığı 
kraterin (su ile dolu) resmi [internet] 
 
Tunguska olayının incelenmesi ve anlaşılması, 
geçmişte dünyamızın yaşadığı benzeri veya çok 
daha yıkıcı çarpma olaylarının etkilerinin 
anlaşılmasında çok yararlı bilgiler verebilecektir. 
1994’te Jüpiter’le çarpışan bir kuyrukluyıldızın 
parçalarının dev gezegenin atmosferinde açtığı 
‘yaralar’ yeryüzünden ve uzayda konuşlu Hubble 
gibi gözlem uydularından çok etkileyici bir şekilde 
gözlenmişti. Yine çok yakınlarda  (Eylül 2007) 
Peru’daki bir köyün yakınlarına düşen meteorun 
gökte bir ateş topu olarak ilerlemesi ve 13 m 
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genişliğinde 5 m derinliğinde bir çukur açması 
civardaki köylülerce dehşetle izlendi.  Bu olayın 
neden olduğu kraterin fotoğrafları basında ve 
internette yayınlandı (Şekil 1).  
 
Türkiye’ye Düşen Meteorlar 
 
Meteorların atmosferdeki yakıcı yolculuğundan yere 
kadar ulaşabilen parçalarına ‘meteorit’ adı verilir.  
Meteor çarpmalarından ülkemiz de, şimdilik –çok 
şükür!-  küçük parçalar ile nasibini almaktadır. 1 
Şubat 2007’de basından Didim-Aydın’a meteorit 
düştüğünü duyarak olayı incelemek ve düşen 
parçalardan toplamak üzere ÇOMÜ Meteorit ve 
Çarpma Kraterleri Çalışma Grubu ekibinden ben 
ve araştırma görevlileri Özlem Kocahan ve Ebru 
Şengül bölgeye bir gezi düzenledik. Ekibimizin 
yaptığı inceleme ve meteorit toplama gezisi sonucu, 
kütlesi 200 g ile 1,5 kg arasında değişen üç göktaşı 
parçası elde ettik. Bu gezimiz, TÜBĐTAK 
tarafından desteklenen ‘Türkiye Meteor ve 
Çarpma Krateri Envanteri’ projemiz çerçevesinde 
gerçekleştirilmişti. Didim gezimizden elde ettiğimiz 
meteoritleri inceleyerek bunların birinin H5 sınıfı bir 
kondrit, diğerinin ise H3 ve H5 karışımı olan –
dolayısı ile geçmişinde, uzayda ana cisimleri 
arasında bir çarpışma yaşanmış ilginç bir kompozit 
yapılı gök cisminin kalıntıları olduğu anlaşıldı.  
 
 

 
Şekil 2: ÇOMÜ Meteor Grubunca Fethiye’den 
toplanan meteoritlerden ikisi. 
 
Biz bunlarla uğraşırken 2008 Martında, yine güney-
batı Anadolu’ya, bu kez Muğla-Fethiye yakınlarına, 

bir meteor düştüğü haberini aldık. Yine yola çıkan 
ekibimizden ben ve doktora öğrencisi Tamer Akın 
bu kez de 3 farklı parçayı, halkın ve Jandarma’nın 
yakın işbirliği ile elde etmeyi başardık (Şekil 2). 
Bunların da analizi halen sürmekte (bknz: 
http://meteorit.comu.edu.tr/). 
 
Tunguska Olayında Yeni Gelişmeler 
 
Gelelim tekrar Tunguska olayına. Atmosferde 
gözlenen ve genellikle yeryüzünden ‘yıldız kayması’ 
olarak gözlediğimiz olayların uydularla yapılan 
gözlemlerinden ve yere çarpanların sismograflarla 
akustik takibinden, Tunguska’dan  daha küçük boy 
olayların frekans dağılımı kullanılarak yapılan 
dışdeğerbiçim (extrapolations) ile elde edilen sıklık 
değerlendirmesine göre (Peter Brown ve ark., Los 
Alamos National Lab., USA) Tunguska boyutundaki 
olayların sıklığı 200 yılda 1 ile 1000 yılda 1 
aralığında olabilir. Bu hiç te yabana atılacak bir 
sıklık sayılmamalı. Tunguska olayı nüfus 
bakımından yoğun bir kentin üzerinde 
gerçekleşseydi, kent tümüyle haritadan silinebilirdi. 
Yani, Holywood filmleri ‘Derin Darbe’ ve 
‘Armageddon’ türünden senaryoların bizi 
hazırladığı olaylar çok da uzağımızda olmayabilir! 
Gerçi bu nadir olayın Dünya yüzeyinde herhangi bir 
yere değil de şehirlerden birine düşme oranı da 
ayrıca küçük bir ihtimal. 
 
Tunguska olayının şimdiye kadar gizemini 
korumasının nedenleri arasında, olduğu yerin 
ulaşılmaz ve zorlu topoğrafyası da vardır. Olay 
sırasında ve sonrasında Rus Çarlığının yıkılmasına 
ve Sovyetler Birliğinin doğuşuna yol açan yoğun 
toplumsal olaylar da ulaşımı ve açıklamayı uzunca 
süre engelleyen nedenler arasındadır. Bu nedenlerle 
yöreye yapılan ilk bilimsel amaçlı yolculuk için 
1927 yılını beklemek gerekmiştir.  O tarihte Sovyet 
Bilimler Akademisinden Leonid Kulik 
başkanlığında bir heyet yöreye ulaştığında inanılmaz 
bir manzara ile karşılaştı: Patlama, 2000 km2 bir 
alandaki 80 milyon kadar ağacı yere yatırmıştı. 
Ağaçların yatış doğrultusu bir merkezden dışarı 
doğru olduğu için patlamanın merkezinin duyarlı 
olarak bulunmasına olanak veriyordu. Böyle bir 
etkiyi yapabilecek asteroidin 50 ila 100m 
boyutlarında olabileceği tahmin edilebiliyordu. 
Kulik bölgeye 3 gezi daha düzenlemesin rağmen 
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olaya neden olan meteoridin bir kalıntısı veya onun 
açmış olabileceği bir krateri bulamadı. Diğer benzeri 
gezilerden de herkesi ikna eden bir parça veya krater 
bulgusu elde edilememiş olası Tunguska’nın 
gizemini sürdürmesine yardımcı oldu. Son dönemde 
Italyan bir grupça yöreye yapılan bir başka gezide de,  
Bologna Deniz Bilimleri Enstitüsünden Luca 
Gasperini ve arkadaşları, patlamanın merkez üssüne 
yakın bir bölgede buldukları Cheko Gölü’nün bu 
çarpma olayı sırasında oluşmuş olabileceğini temel 
alan bir açıklama geliştirdiler (Şekil 3). 

 
Şekil 3:Tunguska meteoru bölgesinde, yüzey odağı 
civarında 1927’de alınan alınan bir görüntü (solda); 
patlama etkisi ile oluşan alanın uydu görüntüsü 
üzerideki sınırları ve Cheko Gölü’nün yeri (sağda) 
ve Tunguska’nın Sibirya’daki konumu (arada). 
[Kaynak: Scientific American, Haziran 2008, s.58]. 
 
 
XVI. Ulusal Astronomi Kongresi’nde Tunguska 

Olayı Üzerine Konuşma 
 
 
Bu tür gezilerden bir tanesi de 2000 yılında, Bonn 
Üniversitesinden Prof Wolfgang Kundt’un da 
katıldığı gezi oldu. Prof Kundt, , XVI. Ulusal 
Astronomi Toplantımız sırasında, 11 Eylul 
Perşembe akşamı saat 20:30’da davetlimiz olarak,  
Tunguska olayını ele alan, halka açık (Đngilizce’den 
Türkçe’ye çevirili) bir konuşma yapacak. Prof. 
Kundt, konuşmasında, hem bu gezi sırasında çektiği 
resimler ve filmleri bizlerle paylaşacak, hem de 
olayın açıklaması olarak düşündüğü kendi 
‘senaryosunu’ bizlere anlatacak.  Hepinizi bu 
gizemin yerinde alınmış görüntülerle takibi ve 
belki de kabul edilebilir bir çözümü için adı 
geçen toplantıya davet ediyoruz. 


