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17 - 19 A¤ustos 2007
uluda¤ - bursa

10. Ulusal
Gökyüzü gözlem
ﬂenli¤i
Amatör gökbilimcilerin heyecanla bekledikleri TÜB‹TAK 10. Ulusal Gökyüzü Gözlem ﬁenli¤i’ni,
yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirdik. Amac›, gökyüzüne ilgi duyan herkesi amatör ve
profesyonel gökbilimcilerle buluﬂturmak, onlara gökbilimle ve gökyüzü gözlemcili¤iyle ilgili
çeﬂitli bilgiler vermek, gökyüzü gözlemleri yapt›rmak olan ﬂenli¤i bu y›l her zamankinden farkl›
olarak Bursa Uluda¤’da yapt›k.
Geçmiﬂ ﬂenliklerin biri hariç tümü
TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi’nin yer ald›¤› Antalya Sakl›kent’te yap›ld›. 10.
y›l›nda, Gökyüzü Gözlem ﬁenli¤i'ne
gelecek kat›l›mc›lar›m›z› daha iyi koﬂullarda a¤›rlayabilmek; bunun yan›
s›ra y›llard›r ﬂenli¤imize kat›lan gökyüzü tutkunlar› için de bir yenilik olmas› bak›m›ndan, yer de¤iﬂikli¤i yapB‹L‹M ve TEKN‹K 10 Eylül 2007

t›k. Bursa Uluda¤'da yer alan ve çok
say›da kat›l›mc›y› a¤›rlayabilecek kapasitedeki Kartanesi Otel’i, gökyüzü
gözlemleri için uygun koﬂullara sahip
olmas› nedeniyle seçtik.
10. Ulusal Gökyüzü Gözlem ﬁenli¤i, 17 A¤ustos Cuma günü, ö¤leden
sonra baﬂlad›. Aç›l›ﬂ›n ard›ndan kat›l›mc›lara gökbilim, gökyüzü ve gökyü-

zü gözlemcili¤iyle ilgili genel bilgiler;
ard›ndan teleskoplar ve teleskop yap›m›, gökyüzü foto¤rafç›l›¤› konular›nda bilgiler verildi. Bu konulara öncelik verilmesinin nedeni, gece baﬂlayacak olan atölye çal›ﬂmalar›yd›.
ﬁenli¤in ilk gecesi, gökyüzü gözlemlerine geçmeden önce “Yer Kaç
Saatte Dönüyor?” adl› atölye çal›ﬂmas›
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Gözlemler gece-gündüz sürdü. Geceleri, gökadalar, bulutsular, y›ld›z kümeleri ve çift y›ld›zlar gibi gökcisimlerine bak›l›rken, gündüzleri de Güneﬂ gözlemleri yap›ld›.

baﬂlat›ld›. Bu deney için, teleskoplardan biri do¤u ufku üzerinde bir y›ld›za çevrildi ve teleskop oldu¤u yere sabitlendi. Bir gün boyunca, teleskop
hiç yerinden oynat›lmad› ve ertesi
gün, yani ﬂenli¤in ikinci günü ayn› s›ralarda y›ld›z›n teleskopun görüﬂ alan›na girmesi beklendi. Teleskop’tan
al›nan görüntü bir kamera ve projektör yard›m›yla perdeye düﬂürüldü. Y›ld›z, pek de beklenmedi¤i gibi beklenenden birkaç dakika önce, yaklaﬂ›k
23 saat 56 dakika sonra yeniden ayn›
konumdan geçti.
Y›ld›zlar›n gökyüzündeki hareketi,
Dünya’n›n ekseni çevresindeki dönüﬂüne ba¤l›d›r. Bu nedenle, yeri iﬂaretlenen bir y›ld›z›n, gezegenimiz bir tam

tur att›ktan sonra yine ayn› yerde olmas› beklenir. Bu ﬂekilde, Dünya’n›n
kaç saatte döndü¤ü de hesaplanabilir.
Ancak, ölçülen zaman, al›ﬂk›n oldu¤umuz 24 saatlik “gün” tan›m›na pek de
uymuyor. ‹ﬂte bunun nedeni, ﬂenlikte
kat›l›mc›lara heyecanla izlenen bir
atölye çal›ﬂmas›nda, uygulamal› olarak anlat›lm›ﬂ oldu.
Yine ﬂenli¤in ilk günü, “Teleskop
Aynas› Yap›m›” atölyesi baﬂlad›. Teleskop yap›m› konusunda çal›ﬂan ve bu
konuda oldukça deneyim kazanm›ﬂ
olan ATM Türk toplulu¤u, kat›l›mc›lara bir teleskop aynas›n›n nas›l yap›laca¤›n› uygulamal› olarak gösterdi. Kat›l›mc›lar, 15’er cm çap›nda üç farkl›
cam blo¤u, aﬂ›nd›rd›lar. Bununla da

18 Agustos akﬂam›, Uluslararas› Uzay ‹stasyonu ve ona kenetlenmiﬂ durumda bulunan Endeavour Uzay
Meki¤i ﬂenlik alan›ndan gözlendi. Uzay istasyonu ve uzay meki¤i, Dünya’n›n gölgesine girene kadar yaklaﬂ›k
3 dakika süresince görülebildi.

kalmay›p camlar cilaland› ve kaplamaya haz›r hale getirildi. Atölye boyunca,
yaln›zca cam aﬂ›nd›rmakla kal›nmay›p,
ayna yap›m›n›n son aﬂamalar›ndan biri olan kaplaman›n (gümüﬂle kaplama
yöntemi) nas›l yap›laca¤› da yine bu
atölyede uygulamal› olarak gösterildi.
Böylece, teleskop yap›m›n›n temel unsurlar›ndan biri olan ayna yap›m›n›n o
kadar zor olmad›¤›n›, teleskop sahibi
olmak için mutlaka haz›r sat›n almak
gerekmedi¤ini kat›l›mc›lara göstermiﬂ
oldular.
Art›k, amatör teleskop yap›mc›lar›
kendi yapm›ﬂ olduklar› teleskoplar› da
ﬂenliklere getiriyorlar. Gözlem ﬂenlikleri bu haliyle art›k amatör gökbilimcili¤in geliﬂmiﬂ oldu¤u ülkelerde düzenlenen y›ld›z partilerini aratmayacak
duruma geldi.
“Yer Kaç Saatte Dönüyor?” adl›
atölyenin ard›ndan, ç›plak gözle y›ld›zlar›n ve tak›my›ld›zlar›n tan›t›laca¤›
gözlemler baﬂlad›. Uzmanlar eﬂli¤inde
yap›lan gökyüzü gözlemleri gece yar›s›na kadar sürdü. Kat›l›mc›lar›n bir
sonraki günün yo¤un program›na yorgun baﬂlamamalar› için program› çok
geç olmadan bitirdik.
ﬁenli¤in ikinci günü, Uluda¤ Milli
Park› ve Bursa Çevresinin Tan›t›m›’yla baﬂlad›. Bunun ard›ndan program, yine gökyüzü ve gökbilimle ilgili,
popüler düzeyde verilen seminerlerle
sürdü. Güneﬂ Sistemi, Radyo Astronomi, Evrenin Evrimi, Y›ld›zlar, Güneﬂ
–D›ﬂ› Gezegenler, Karadelikler, Karanl›k Madde – Karanl›k Enerji ve Türkiye’de Gökbilim Çal›ﬂmalar› ve baﬂka
birtak›m konularda kat›l›mc›lara görsel yönü a¤›rl›kl› sunumlar yap›ld›.
Ayn› gün, teleskop yap›m› atölyesi
devam etti. Bunun yan› s›ra, gün boyunca yap›lan atölye çal›ﬂmalar› aras›nda, teleskoplar›n nas›l çal›ﬂt›¤›n›
anlatan “ﬁeffaf Aletler”, radyo astroEylül 2007
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nominin basit bir çanakla bile yap›labilece¤ini gösteren “Radyo Teleskop
Yap›m›”; çeﬂitli e¤lenceli oyunlardan
ve etkinliklerden oluﬂan “Çocuklar
‹çin Gökbilim Atölyeleri”; “Model Roket Yap›m›”; Güneﬂ filtresi tak›lm›ﬂ teleskoplarla yap›lan “Güneﬂ Gözlemleri”; gökyüzü foto¤raflar› çekimini ve
onlar›n nas›l iﬂlenece¤ini gösteren uy-

gulamal› “Gökyüzü Foto¤rafç›l›¤›”
atölyeleri yer al›yordu.
ﬁenli¤in ikinci günü akﬂam›, teleskoplu gözlemler yap›ld›. Teeskoplar
öncelikle erken saatlerde batan Ay ve
Jüpiter’e çevrildi. Gözlemler sabah saatlerine kadar sürdü ve kat›l›mc›lara
20 cm ve 35 cm çapl› teleskoplarla
Mars, gökadalar, bulutsular, y›ld›z kü-

meleri ve çift y›ld›zlar gibi çeﬂitli gökcisimleri gösterildi.
Bu gecenin en önemli sürprizi,
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu ve ona
kenetlenmiﬂ durumda bulunan Endeavour Uzay Meki¤i’nin geçiﬂiydi. Alacakaranl›¤›n bitimine yak›n gerçekleﬂen bu olay, ‹stasyonun en parlak görünümlerinden biriydi. Uzay ‹stasyo-

Elif Y›lmaz

Elif Y›lmaz

Elif Y›lmaz

Çeﬂitli e¤lenceli oyunlardan ve etkinliklerden oluﬂan “Çocuklar ‹çin Gökbilim Atölyeleri” ve “Model Roket Yap›m›”na çocuklar büyük ilgi gösterdiler.

ﬁenlikte, kat›l›mc›lara bir teleskop aynas›n›n nas›l yap›laca¤›n› uygulamal› olarak gösterildi. Kat›l›mc›lar, 15’er cm çap›nda üç farkl› cam blo¤u, aﬂ›nd›rd›lar. Ard›ndan,
camlar cilaland› ve kaplamaya haz›r hale getirildi. Atölye boyunca, yaln›zca cam aﬂ›nd›rmakla kal›nmay›p, ayna yap›m›n›n son aﬂamalar›ndan biri olan kaplaman›n nas›l
yap›laca¤› da yine bu atölyede uygulamal› olarak gösterildi.
B‹L‹M ve TEKN‹K 12 Eylül 2007
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19 A¤ustos Pazar akﬂam› Bursa kent merkezinde düzenledi¤imiz halka aç›k gözlemde, yüzlerce kiﬂiye Ay ve Jüpiter gözlemleri yapt›rd›k.

ﬁenli¤in son günü olan 19 A¤ustos
Pazar günü, ﬂenlik boyunca yap›lan
atölye çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› paylaﬂ›ld›. Sonras›nda, ﬂenlikte çekilen foto¤raflardan oluﬂan bir gösterinin ard›ndan kapan›ﬂ yap›ld› ve ﬂenlik sona
erdi.
10. Ulusal Gökyüzü Gözlem ﬁenli¤i
sona erdikten sonra, 19 A¤ustos Pazar akﬂam› teleskoplar›m›zla birlikte
Bursa kent merkezine gittik ve burada halka aç›k bir gözlem düzenledik.
Gözleme kat›lan yüzlerce kiﬂiye Ay ve
Jüpiter gözlemleri yapt›rd›k.
ﬁenli¤imize 10 y›ld›r eksiksiz kat›-

lan Prof. Dr. Zeynel Tunca ve onun gibi ﬂenli¤imize y›llard›r çok önemli katk›lar› bulunan Prof. Dr. Dursun Koçer, Prof. Dr. Zeki Aslan, Prof. Dr. Ethem Derman, Dr. Tuncay Öz›ﬂ›k ve uzman gözlemcilere; ayr›ca ﬂenli¤e çok
önemli katk›larda bulunan ATM Türk
Toplulu¤u ve Bursa Kapela Grubu’na,
ﬂenli¤in sorunsuz bir ﬂekilde gerçekleﬂmesi için çal›ﬂan Kartanesi Otel çal›ﬂanlar›na teﬂekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek etkinliklerde de y›ld›zlar›n alt›nda buluﬂmak dile¤iyle…
Alp Ako¤lu

Serpil Y›ld›z

nu ve uzay meki¤i, Dünya’n›n gölgesine girene kadar yaklaﬂ›k 3 dakika süresince gözlenebildi.
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu ve Endeavour’un Bursa üzerinden bir sonraki geçiﬂi ﬂenli¤in bitiminden bir gün
sonra gerçekleﬂti. Bu sefer, durum
çok daha etkileyiciydi. Çünkü, istasyon ve ondan k›sa bir süre önce ayr›lm›ﬂ olan mekik, arka arkaya çok parlak iki nokta ﬂeklinde gökyüzünü boydan boya kat ettiler. Bu olay ﬂenli¤e
denk gelmedi ancak, henüz ﬂenlik alan›ndan ayr›lmam›ﬂ olan bizler bu geçiﬂi hayranl›kla izledik.
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