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uzay
tiyatrolar›
Gökyüzünün, gerçe¤ine çok yak›n olarak canland›r›ld›¤› planetaryumlar, modern toplumlarda
çok ilgi gören birer e¤itim ve e¤lence merkezleri. Öyle ki, geliﬂmiﬂ ülkelerde, e¤itim-ö¤retimin
ayr›lmaz birer parças› haline gelmiﬂ durumdalar. Günümüzde birçok ülke planetaryumlar› birer
e¤itim ve ayn› zamanda e¤lence merkezi olarak kuruyor. Planetaryumlar, modern bilim
merkezlerinin en önemli ö¤elerinden biri. Öyle ki, büyük bilim merkezlerinden hangisine
giderseniz gidin, kubbeli bir yap› görebilirsiniz.
Günümüzde, bir ço¤umuz kent yaﬂam›n›n etkisiyle gökyüzünden büyük
ölçüde kopmuﬂ durumday›z. Art›k pek
az›m›z ara s›ra da olsa baﬂ›m›z› kald›r›p gökyüzüne bak›yoruz. Çünkü yaﬂam›m›z›n büyük bir bölümü dört duvar
aras›nda geçiyor. Ayr›ca, özellikle büyük kentlerde gökyüzünde görebilece¤imiz y›ld›z say›s› neredeyse birkaç taneyle s›n›rl›. Ne zaman ki kent merkezinde uzak bir tatile ya da köye gidelim, iﬂte o zaman gökyüzündeki güzelli¤i hat›rl›yoruz.
“Planetaryum” bizim pek de al›ﬂ›k
oldu¤umuz bir kavram de¤il. Çünkü,
ülkemizde sivil kullan›ma yönelik bir
planetaryum henüz kurulmuﬂ de¤il.
Planetaryum sözcü¤ü dilimize en yak›n
karﬂ›l›¤› olarak “gezegenevi” olarak
çevrilebilir. Ancak, “y›ld›zevi”, “gökyüzü tiyatrosu”, “y›ld›z tiyatrosu” ya da
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“uzay tiyatrosu” da yayg›n olarak kulland›¤›m›z karﬂ›l›klar. Planetaryumlar›,
gökcisimlerini ve onlar›n uzaydaki hareketlerini seyirci toplulu¤una izletmek için tasarlanm›ﬂ salonlar olarak
düﬂünürsek, “uzay tiyatrosu” daha gerçekçi bir adland›rma olabilir.
Uzay tiyatrolar›n›, geleneksel sinema ya da tiyatro salonlar›ndan ay›ran
en önemli özellikleri, kubbe biçimindeki perdeleri. Gökyüzü, gerçe¤ine çok
yak›n bir biçimde bu perdeye yans›t›l›r.
Öyle ki, bu kubbenin alt›na yerleﬂtirilen koltuklarda oturan seyirciler kendilerini gerçek gökyüzünün alt›nda gibi hissederler. Uzay tiyatrolar›n›n gerçek gökyüzüne göre üstünlükleri, kurgulanan senaryoya göre, seyirciyi
uzay-zamanda gezintiye ç›karabilmeleri. Normalde gökkubbede çok uzun
dönemlerde meydana gelen de¤iﬂim-

ler, uzay tiyatrolar›n›n kubbesinde çok
daha h›zl› bir biçimde gerçekleﬂtirilebilir. Bu da onlar› gökbilim e¤itiminde
önemli bir yere koyuyor. Hepsinden
önemlisi, uzay tiyatrolar›nda yap›lan
gösteriler, izleyiciyi bir sinemadan ya
da herhangi bir baﬂka gösteriden daha
fazla içine al›yor.
Planetaryumlar›n kubbe çaplar› birkaç metreyle 30 metre aras›nda de¤iﬂiyor. En büyük planetaryumlara 500 kiﬂi girebilirken, yaln›zca birkaç kiﬂiyi
alabilecek kadar küçük yap›lar da var.
Hatta taﬂ›nabilir olanlar bile var. Bunlar, yaln›zca birkaç dakika içinde ﬂiﬂirilebilen gezici planetaryumlar. Planetaryum kubbelerinin iç yüzeyleri, görüntü kalitesini art›rmak için genellikle özel birtak›m malzemeyle kaplan›yor. Ancak, alç› s›vayla yap›lan kubbeler de var.
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Günümüzün modern planetaryumlar›nda kubbenin iç yüzeyi özel üretilmiﬂ alüminyum levhalarla kaplan›yor.
Bu levhalar, küçük gözenekler içeriyor ve bu da salonun akustik kalitesini
art›r›yor. Çap› yaklaﬂ›k 1 mm olan delikleri, salonun havaland›r›lmas›nda da
kullan›l›yor. Kubbeye düﬂürülen y›ld›z
görüntüleri, her ne kadar seyirciler taraf›ndan birer nokta olarak alg›lan›yorsa da, en küçüklerinin çaplar› bile kubbedeki deliklerden daha büyük oluyor.
Ayr›ca, gözümüz bu delikleri alg›layabilecek kadar duyarl› olmad›¤›ndan,
görüntüler deliklerden geçerken herhangi bir fark hissedilmiyor. Alüminyum levhalar›n birleﬂme yerlerinin görünmemesi için de ileri üretim teknikleri kullan›l›yor. Nas›l planetaryum
projektörlerinin üretilmesi bir uzmanl›k iﬂiyse, kubbe kaplama malzemesinin de özel üreticileri bulunuyor ve
onlar da en az projektör üreticileri kadar iddial›lar.
Tasar›mc›lar için, gösteriler s›ras›nda kubbenin görünmemesini sa¤lamak
da önemli bir sorun. Bunun için salonun mutlak karanl›k olmas› gerekiyor.
Tasar›m, içeri herhangi bir ›ﬂ›k s›zmayacak ﬂekilde yap›l›yor. Ayr›ca, projektörden yans›yan ›ﬂ›¤›n kubbeden geri
yans›yarak onun görünür hale gelmesini engellemek için kubbenin iç yüzeyi beyaza de¤il, griye boyan›yor. Bu,
hem görüntünün daha gerçekçi olmas›n›, hem de yans›malar› önemli ölçüde
azalt›yor.
Sinema salonlar›nda, e¤er ortamda
toz ve duman varsa projektörden ç›-

Dünya’daki büyük bilim merkezlerinden hangisine
giderseniz gidin, orada kubbeli bir yap› görebilirsiniz.

kan ›ﬂ›nlar› görebiliriz. Bu içerideki
havan›n durumuna göre bazen çok belirgin olur. E¤er bu durum bir planetaryumda yaﬂan›rsa, yapay olarak oluﬂturulan gökyüzü manzaras›n›n tüm
büyüsü kaybolur. Çünkü, projektörden kubbenin her yan›na düﬂürülen
çoksay›daki ›ﬂ›n demeti görünür hale
gelir. Buna karﬂ›, içerideki havan›n
çok temiz tutulmas› gerekir. Havaland›rma sistemleri, içeride pozitif bas›nç
(d›ﬂar›ya göre daha yüksek bas›nç)
oluﬂturacak biçimde tasarlan›r. Salona
yaln›zca havaland›rma deliklerinden
temiz hava girer.
Modern uzay tiyatrolar›nda, e¤ik
yerleﬂtirilmiﬂ kubbeler de kullan›labiliyor. Bu sayede, koltuklar bir sinema
salonundaki gibi dizilebiliyor ve izleyiciler baﬂlar›n› daha az kald›rarak, daha
rahat bir ﬂekilde gösteriyi izleyebiliyorlar. Bu tür tasar›mlar, salonlar›n baﬂka

amaçlarla da kullan›labilmesini sa¤l›yor. Örne¤in, bu tür salonlarda IMAX
film gösterileri de yap›labiliyor. E¤ik
kubbeli planetaryumlar, gösteri çeﬂitlili¤i nedeniyle daha çok seyirci toplasalar da, geleneksel yatay kubbeler gökyüzünü gerçe¤ine daha yak›n bir biçimde canland›r›yorlar.

Y›ld›z Tiyatrosunun
Kalbi: Projektör
Uzay tiyatrolar›n›n en önemli bileﬂeni kuﬂkusuz özel projektörleri. Bu projektörler, bildi¤imiz sinema projektörlerine hiç benzemiyor. Gözle görünür
en belirgin farklar›, kubbenin merkezinde bulunmalar›. En büyük ve kapsaml› olanlar›ndan küçük ve taﬂ›nabilir
olan en basit olanlar›na kadar, çok say›da farkl› tasar›m var. Ancak, hepsinin ortak noktas›, gökcisimlerinin görüntüsünü kubbeye düﬂürmek. Dünya’n›n dönüﬂü, gezegenlerin göreli hareketi, uzay-zamanda yolculuk gibi
gösterilerin yap›labilmesi için bu ayg›tlar, yaln›zca optik de¤il, mekanik ve
elektronik düzeneklere de sahipler.
Bunun da yan›nda, gösteriler yaln›zca
planetaryum projektörleriyle de¤il,
onunla entegre bir biçimde çal›ﬂan çok
say›da baﬂka projektörle birlikte kullan›l›yor. Bu gösteriler, yaln›zca gökyüzünün canland›r›ld›¤› gösteriler olmaktan ç›k›p, akla gelebilecek en görkemli
gösterilere dönüﬂüyor.
Geleneksel bir y›ld›z projektörü, kabaca üzerinde her y›ld›z için bir delik
ve içinde de güçlü bir ›ﬂ›k kayna¤› bulunan büyükçe bir küre biçimindedir.
Bu tip bir projektörde, parlak y›ld›zlaA¤ustos 2006
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Deniz Harp Okulu’nda bulunan
Zeiss Skymaster ZKP-4
planetaryum projektörü.

r› canland›rabilmek için birer mercek
kullan›l›r. Iﬂ›k mercek yard›m›yla kubbenin yüzeyine parlak bir görüntü
oluﬂturur. Bu y›ld›z küresi, çeﬂitli eksenlerde hareket edebilecek ﬂekilde
yerleﬂtirilir. Gökcisimlerinin Dünya’n›n dönüﬂü sonucunda oluﬂan hareketlerinin de¤iﬂik enlemlerden görünüﬂlerini kubbeye yans›t›r.
Projektör yaln›z Dünya’n›n dönüﬂünü de¤il, örne¤in, Dünya’n›n dönme
ekseninin yapt›¤› yalpa hareketini de
canland›rabilir. Bu sal›n›m nedeniyle,
gökyüzünde kutup noktas› olarak referans ald›¤›m›z nokta sürekli yer de¤iﬂtirir. Yani, her zaman kuzeyi gösterdi¤ini düﬂündü¤ümüz Kutupy›ld›z› asl›nda her zaman bu konumunda kalmaz.
Yaklaﬂ›k 26.000 y›lda bir bu konuma
gelir. Normal koﬂullarda, insano¤lu ne-

siller geçse bile bu de¤iﬂimi fark edemez. Ancak, bu 26.000 y›ll›k dönem,
bir uzay tiyatrosunda dakikalar hatta
saniyeler içinde taklit edilebilir.
Bu tür y›ld›z projektörlerinin büyükleri, 10.000 civar›nda y›ld›z›n görüntüsünü oluﬂturabilir. Bu, yeryüzündeki en iyi gözlem noktas›nda görülebilenden bile daha çok y›ld›z demek.
Elbette, bir kürenin üzerine bu kadar
çok say›da mercek yerleﬂtirmek pek
kolay de¤il. Üstelik kolay olmad›¤› gibi
oldukça maliyetli de. Bu nedenle modern projektörlerin ço¤unda daha
farkl› bir tasar›mdan yaralan›l›yor. Her
y›ld›z için bir mercek kullanmak yerine, gökyüzü parsellere bölünüyor ve
her parseli bir mercek ayd›nlat›yor.
Her bir parselin kenarlar›, komﬂu parsellerinkiyle kusursuzca çak›ﬂt›r›l›yor

ve böylece gökyüzünün yapay görüntüsünde gözle fark edilebilir bir kusur
olmuyor. Kubbedeki bu parsellerin kesiﬂtikleri kenarlar görülebilseydi, gökyüzü bir futbol topunun yüzeyine benzerdi. Çünkü ayn› futbol topundaki gibi gökküre, 20 alt›gen ve 12 beﬂgene
bölünüyor. Elbette, bir seferde bunun
yar›s› (di¤er yar›s› ufkun alt›nda kal›yor) kubbeye yans›t›l›yor.
Bu projektörlerde her bir merce¤in
arkas›nda, üzerine lazerle ya da elektrokimyasal yöntemlerle delikler aç›lm›ﬂ metal yapraklar bulunuyor. Daha
modern projektörlerdeyse, delikler yerine fiber optik kablolar yard›m›yla ›ﬂ›k
demetleri merceklere yöneltiliyor. Do¤al olarak, teknolojinin geliﬂimine paralel olarak projektörlerin boyutlar›
küçülürken görüntü kaliteleri art›yor.
Modern projektörlerin ço¤unda, bir
silindirin iki ucunda iki küre bulunur
ve birer haltere benzerler. Bu projektörlerin küresel olanlara göre üstünlü¤ü, gökyüzünün tümünü yani kuzey
ve güney gökkürenin tamam›n› gösterebilmeleri. Bu projektörlerle, yeryüzünün herhangi bir yerinde gökyüzünün görünümünü kubbeye yans›tabilirsiniz.
Planetaryum projektörlerindeki y›ld›z projektörlerinin yan›nda, çok say›da baﬂka mercek gruplar› da bulunur.
Bunlar›n her birinin farkl› iﬂlevleri var.

Deniz Harp Okulu Ulu¤ Bey Planetaryumu
.

Ülkemizde kurulu tek planetaryum ‹stanbul
Tuzla’daki Deniz Harp Okulu’nda bulunuyor. Ulu¤
Bey Planetaryumu olarak adland›r›lan bu planetaryum, askeri kullan›ma yönelik. Elbette, burada
da e¤itim amac›yla kullan›l›yor. 44 y›ll›k bir geçmiﬂe sahip olan bu planetaryum, görece küçük
bir kubbeye sahip olsa da, en geliﬂmiﬂ projektörlerden birini içeriyor. Geçti¤imiz y›l yenilenen planetaryuma Dünya’n›n önde gelen projektör üreticisi Zeiss’in Skymaster ZKP-4 adl› projektörü yerleﬂtirilmiﬂ. Bu projektör, orta ölçekli uzay tiyatrolar›nda kullan›ma yönelik olarak tasarlanm›ﬂ olsa da, çok daha
büyük salonlarda kullan›lan baz› projektörlerin sahip oldu¤u fiber optik teknolojisine sahip. 2005’in sonlar›nda piyasaya
sürülen bu model, Dünya’da ilk kez Deniz
Harp Okulu’na kurulmuﬂ.
Skymaster ZKP-4, y›ld›zlar›n ve öteki
gökcisimlerinin görüntülerini gerçe¤ine
çok yak›n bir biçimde gösteriyor. Gösteri
baﬂlad›¤›nda, salonda bulunanlar kendilerini mükemmelce canland›r›lan gökyüzünün alt›nda buluyorlar. Asl›nda nerede oldu¤unuzu bilmeseniz, bir süre için bile ol-
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sa kendinizi mükemmel bir gökyüzünün alt›nda
sanabilirsiniz. Bize planetaryumu tan›tan Albay
Sinan Tunçay, göksel navigasyonu (yön bulma)
burada gösterdi¤inde, ö¤rencilerin çok daha çabuk kavrad›¤›n› söylüyor. Gerçekten de, projektörün y›ld›zlardan oluﬂan zemine yans›tt›¤› hareketli koordinat çizgileri sayesinde kâ¤›t üzerinde kolay anlaﬂ›lamayan bu konu görsellikle desteklendi¤inde çok çabuk kavranabiliyor.

Planetaryumda izledi¤imiz yaklaﬂ›k 20 dakikal›k standart gösteri, parlak gezegenlerin geçmiﬂte yapt›¤› diziliﬂlerden örnekler, gezegenlerin
tutulum çemberi üzerindeki hareketlerini, gezegenimizin ekseninin yapt›¤› yalpalama nedeniyle
gök kutbunun nas›l yer de¤iﬂtirdi¤i, tak›my›ld›zlar
ve ﬂekilleri, Ay ve Güneﬂ’in gökyüzündeki hareketleri, kuyrukluy›ld›z geçiﬂi gibi çeﬂitli gök olaylar›n› içeriyordu. Bunlar›n yan› s›ra, 29 Mart’ta
gerçekleﬂen Güneﬂ tutulmas› ve baﬂka
gök olaylar›n› geçmiﬂe ya da gelece¤e giderek izledik.
Albay Sinan Tunçay, kendilerine ziyaret talebinde bulunan e¤itim kurumlar›na
ellerinden geldi¤ince planetaryuma gelerek gösteri izleme olana¤› tan›d›klar›n›;
ancak, olanaklar›n›n gelen bütün talepleri karﬂ›lamaya yetmedi¤ini de belirtti.
Bize kap›lar›n› açan ve ülkemizde henüz bir benzeri bulunmayan bu planetaryumu görme f›rsat› veren Deniz Harp
Okulu’na ve bu planetaryumu yapan ve
Zeiss projektörlerinin Türkiye temsilcisi
olan Optronik’e teﬂekkürlerimizi sunuyoruz.
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Ay, gezegenler ve Güneﬂ için birer
mercek bulundu¤u gibi, tak›my›ld›zlar,
gök ekvatoru, gökyüzü koordinatlar›,
gibi y›ld›zl› zemine düﬂürülen görüntüler için birer mercek grubu bulunur.
Özellikle tarih boyunca insanlar›n ilgisini çekmiﬂ olan gezegen hareketlerinin anlaﬂ›lmas›nda büyük kolayl›k sa¤lar. Geçmiﬂte gerçekleﬂen ya da gelecekte gerçekleﬂecek ilginç gezegen dizilimleri yap›lan gösterilerde genellikle
seyirciye izletilir. Bunlar›n yan› s›ra,
yapay uydular, kuyrukluy›ld›zlar ve
göktaﬂ› ya¤murlar› gibi gök olaylar›,
ana projektörden ayr› monte edilen
küçük projektörler yard›m›yla gösterilir. Güneﬂ ve Ay tutulmalar› da canland›r›l›r.

Say›sal Teknoloji

Planetaryumlardaki gösteriler, gökyüzü manzaras›yla s›n›rl› kalmaz. Bunun yan› s›ra, daha farkl› konularla
ilgili insan› içine alan gösteriler de yap›l›r. Lazerli projeksiyon, bu gösterilerde kullan›lan tekniklerden biri.
Burada, bir kristalin iç yap›s› kubbeye yans›t›lm›ﬂ.

Uzay-Zamanda Yolculuk
Yukar›da da sözünü etti¤imiz gibi,
planetaryumlar yaln›zca yeryüzündeki
en iyi gözlem yerindeki gökyüzünü
taklit etmekle kalmay›p, çeﬂitli gösteriler yard›m›yla onu anlamam›z› sa¤larlar. Çünkü, hayali bir kubbe olan gökyüzünü kâ¤›t üzerinde anlatmak pek
kolay de¤il. Ancak, uzay tiyatrolar›nda,
bunu gerçe¤ine çok yak›n bir ortamda
kubbeye düﬂürülen görüntülerle anlatmak çok daha kolay. Üstelik, sunumlar
seyirciler için bir ders havas›ndan çok
uzak.
Baz› planetaryumlarda, uzayda yolculu¤a ç›kabilirsiniz. Örne¤in, yeryüzünden uzakta, herhangi bir gezegenden Dünya’ya ve uzaya bakabilirsiniz.
Hatta Ay’a giden bir rokete bile binebilirsiniz. Asl›nda gösterilerin içeri¤inde
s›n›r yok, gösterilerin niteli¤i, haz›rlanan sunumlar›n içeri¤ine ba¤l›.

Planetaryumlar, as›l amac› e¤itim
olan merkezler. Ancak, bir planetaryumdaki e¤itim, e¤lencenin ön plana
ç›kar›lmas›yla “fark ettirmeden” yap›l›yor. Asl›nda uzay tiyatrolar›n› çekici
k›lan gökyüzünün, gökbilimin kendisi.
Planetaryuma gelen seyircilerin ço¤u
gökyüzünü eriﬂilmez, gökbilimi de ö¤renmesi çok zor olarak görüyor. Ancak, gösterinin sonunda büyük oranda
bu görüﬂler de¤iﬂiyor. Bu, kentlerde
yaﬂayanlar için de geçerli. Hatta belki
daha da fazla. Çünkü ço¤umuz, yaﬂam›m›z boyunca bir planetaryumda gördü¤ümüz gibi bir gökyüzüyle yaﬂam›m›z boyunca karﬂ›laﬂm›yoruz.
Planetaryumlar, gerçekte birer e¤itim kuruluﬂu olduklar›ndan, bünyelerinde özellikle gökbilime yönelik etkinliklerin yap›ld›¤› baﬂka tesisleri de bulunduruyorlar. Birçok planetaryumda
gökyüzü gözlemlerinin yap›labilece¤i
teleskoplar bulunuyor. Ayr›ca,
bu merkezlerde toplumu bilimle
buluﬂturmaya önayak olan birçok etkinlik düzenleniyor.
Dünya’daki planetaryumlar›n
say›s› 2500’ün üzerinde. Geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerin
pek ço¤unda planetaryum bulunuyor. Oysa, ülkemizde henüz sivil kullan›ma yönelik bir planetaryum yok. Yak›n gelecekte, ülkemizin de bu uzay tiyatrolar›na
kavuﬂmas›n› ümit ediyoruz.

Say›sal projeksiyon teknolojisi, planetaryumlarda da kullan›lmaya baﬂland›. Birçok planetaryum, bu teknolojinin kullan›ld›¤› say›sal projektörlerden
yararlan›yor. Bunlar, görüntü kalitesi
bak›m›ndan her ne kadar optik-mekanik projektörlerle yar›ﬂamasalar da,
onlara göre üstün yanlar› da var. Say›sal projektörler geleneksel projektörlerdeki gibi y›ld›z toplar›na sahip de¤iller. Bu tür planetaryumlarda, bilgisayar taraf›ndan oluﬂturulan gökyüzü
görüntüsü, çeﬂitli yöntemlerle kubbeye yans›t›l›yor. Baz› basit sistemlerde,
tek bir projektörün oluﬂturdu¤u görüntü bal›k gözü mercekle kubbeye
düﬂürülüyor.
Tüm say›sal projeksiyon sistemlerinde oldu¤u gibi, bu sistemlerde de görüntü piksel denen küçük noktac›klar›n ekranda dizilmesiyle oluﬂturuluyor. Basitçe anlatmak gerekirse, sistem
ne kadar fazla piksel üretebiliyorsa görüntü kalitesi o oranda yükseliyor. En geliﬂmiﬂ say›sal planetaryum projektörleri,
art›k insan gözünün alg›layabilece¤i çözünürlük s›n›r›na yaklaﬂm›ﬂ durumda. Gelecekte, optik-mekanik projektörlere göre
daha düﬂük maliyetleri ve kullan›m alanlar›n›n daha geniﬂ olmas› sayesinde, en az›nda küçük planetaryumlarda say›sal
projektörlerin daha yayg›n ola- Bir planetaryumun kesiti. Plunetaryumlarda, koltuklar seyircilerin kubbeyi
rak kullan›laca¤›n› öngörebili- rahatça görebilecekleri biçimde yerleﬂtiriliyor. Projektör, kubbe yüzeyinin
her noktas›na eﬂit uzakl›kta olmas› için merkeze yerleﬂtiriliyor.
riz.
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