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Gökyüzünün Gizemli ve Cazibeli
Cisimleri: Kuyrukluy›ld›zlar

Holmes
Kuyrukluy›ld›z›

Gökyüzünde görünüﬂleri ile en güzel gökcisimleri, kuyrukluy›ld›zlard›r. Aras›ra bizi zayarete
gelirler, kendilerini gösterirler ve ço¤u zaman bir daha ortalarda gözükmezler. Amatör
gökbilimcilerin vazgeçilmez sevgilileri olan bu gök cisimlerinden geçti¤imiz y›l iki tanesi
ziyarete geldi; McNaught ve Holmes. Bu yaz›m›zda ülkemizden de uzun süre gözlenen Holmes
kuyrukluy›ld›z›n› sizlere tan›tmaya çal›ﬂaca¤›z. Holmes bilinen kuyrukluy›ld›zlar›n aksine ilginç
özellikler gösterdi bu geliﬂinde. O nedenle önce kuyrukluy›ld›zlar›n bilinen özelliklerini k›saca
anlatmakta yarar var.
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Kuyrukluy›ld›z nedir?
Kuyrukluy›ld›zlar çaplar› 10 km’yi
geçmeyen güneﬂ sisteminin d›ﬂ›nda
(Pluto yörüngesinin de uza¤›nda) oluﬂan ama güneﬂ sisteminin bir parças›
olan gök cisimleridir. Yörüngeleri aç›k
oldu¤u için ancak bir kez ziyaret ederler bir daha geri dönmezler. Ama baz›lar› güneﬂ sisteminin içine girdikten
sonra baﬂta Jüpiter olmak üzere gezegenlerin etkisi ile yörüngeleri de¤iﬂir
ve elips ﬂeklinde kapal› yörüngelerde
dolaﬂmaya baﬂlarlar. Bu tür kuyrukluy›ld›zlara dönemsel kuyrukluy›ld›z denir, çünkü onlar güneﬂ sisteminin içinde kal›rlar ve belli aral›klarla Güneﬂ’i
ziyaret ederler. Halley bu tür kuyrukluy›ld›zlar›n içinde 76 y›ll›k dönemi ile
en iyi bilinenidir. Bu tür kuyrukluy›ld›zlar bilinenlerin sadece %4’ünü oluﬂturur. Kuyrukluy›ld›zlar gezegenler gibi tutulma düzlemi boyunca de¤il her
yönden gelerek Güneﬂ’i ziyaret edebilirler. Unutmayal›m ki kuyrukluy›ld›zlar›n gökyüzündeki y›ld›zlarla hiç bir
iliﬂkisi yoktur ayn› akan y›ld›zlarda oldu¤u gibi.

Kuyrukluy›ld›z
neden parlakt›r?
Pluto cüce gezegeninin çok ötelerinde yani so¤uk bölgelerde oluﬂtuklar› için temel maddeleri su buzudur. Bu
buzun içinde bir miktar toz oldu¤u
için genellikle kirli kartopu veya kirli
buzda¤›na benzetilir. Ayr›ca bu buz ve
tozun aras›na s›k›ﬂm›ﬂ bir miktar da
gaz vard›r. Bu küçük çekirdek Güneﬂten uzakta iken sadece güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› yans›tt›¤› için çok sönüktür. Ancak
5-6 gök birim (GB) yaklaﬂt›¤›nda aﬂa¤›da anlataca¤›m›z nedenle parlamaya
baﬂlarlar. Bir GB’nin ortalama GüneﬂDünya uzakl›¤›d›r ve de¤eri 150 milyon kilometredir.
Güneﬂ’e yaklaﬂt›kça yap›s›ndaki
buz buharlaﬂmaya baﬂlar. Uzayda fizikResim 4. Amatör gökbilimci U¤ur ‹kizler’in 16 Kas›m günü kendi yapt›¤› 15 cm’lik Newton türü teleskobu ile çekti¤i 30 saniyelik 30 görüntüyü üst
üste koyarak elde etti¤i muhteﬂem Holmes görüntüsü. Kuyrukluy›ld›z Mirfak y›ld›z›n›n yan›ndan geçerken gökyüzü foto¤rafç›lar›na adeta poz veriyor.
Gökyüzü foto¤rafç›lar› elde edilen görüntüde arkaplandaki gürültüyü azaltmak için çektiklei görüntüleri
bilgisayar program› kullanarak üst üste koyarlar veya bir baﬂka deyiﬂle istiflerler.

Resim 1. Holmes’un parlakl›¤›n›n k›sa zaman içinde
nas›l artt›¤›n› gösteren derleme resim. Sol altta bir
gün önceki parlakl›¤› bir gün sanra ise yaklaﬂ›k 7
saat ara ile al›nm›ﬂ iki resmi ayn› karede görüyorsunuz. 24 saat içindeki de¤iﬂim s›ras›nda kuyrukluy›ld›z ›ﬂ›¤›n› yaklaﬂ›k 500 milyon kez art›rm›ﬂt›r.

Resim 2. 16 Kas›m gecesi TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi’nin 40 cm çapl› teleskobu ile çekilen yaklaﬂ›k 20
görüntünün mozaik halinde birleﬂtirilmesi ile elde
edilmiﬂ foto¤raf›n› görüyorsunuz. Her görüntü R filtresinde 40 saniye poz verilerek çekilmiﬂtir. Saç k›sm›
ve çekirdek çok belirgin halde göze çarpmaktad›r.

sel koﬂullar uygun olmad›¤› için su buzu s›v›laﬂmaz, gaza dönüﬂür. Kuyrukluy›ld›zdan ç›kan bu gazlar çekirde¤in
çevresinde onun saç k›sm›n› oluﬂturur.
‹ﬂte bu çekirdek ve saç k›sm›n›n tamam›na kuyrukluy›ld›z›n baﬂ› denir. Buharlaﬂan su buzu do¤al olarak içinde
var olan tozu da serbest b›rak›r. Saç
k›sm›ndaki bu toz güneﬂ ›ﬂ›¤›n› daha
fazla yans›t›r ve ayr›ca yine ayn› bölümde bulunan gaz da güneﬂin moröte ›ﬂ›¤›n› so¤urarak görsel bölgede takrar
yay›nlad›¤› için kuyrukluy›ld›z Güneﬂ’e
yaklaﬂt›kça iyice parlaklaﬂ›r. Çekirde¤i
saran bu gazlar ve tozlar güneﬂ rüzgar›n›n etkisi ile güneﬂin ters yönünde
kuyrukluy›ld›z›n kuyru¤unu oluﬂturur.
Gaz kuyruk tam ters yönde oluﬂurken
toz kuyruk kütlece daha büyük oldu¤u
için güneﬂ rüzgar› ona tam olarak etkileyemez ve toz kuyruk biraz daha e¤ik
olur. Kuyru¤un uzunlu¤u bazan çok
k›sa olurken bazan 250 milyon kilometre uzunlu¤a ulaﬂ›p tüm gökyüzünü
kaplayabilir. E¤er kuyrukluy›ld›z dönemsel ise her Güneﬂ’i ziyaretinde kütlesinden kaybedece¤i için sonunda kayadan oluﬂan küçük bir cisim kal›r.
Bunlar da bugün çok araﬂt›r›lan Dünya’ya yak›n çarpma olas›l›¤› göreceli
olarak yüksek olan meteorlard›r.

Kuyrukluy›ld›zlar
amatör gökbilimcilerin
gözbebekleri
Bu cisimleri profesyonel gökbilimciler sadece güneﬂ sisteminin oluﬂumu ile
ilgili kuramlar› oluﬂtururken u¤raﬂ›rlar.
Normal olarak hiç bir gökbilimci bir
kuyrukluy›ld›z keﬂfedeyim diye büyük
teleskoplar›n pahal› zamanlar›n› bu tür
iﬂler için ay›rmaz. Ara s›ra gelen bu güzel gök cisimlerini keﬂfetmek amatör
gökbilimcilerin en çok u¤raﬂ verdikleri
aland›r. Onlara kuyrukluy›ld›z avc›s› da
denir. Güneﬂ’e yaklaﬂt›klar›nda parlad›klar›ndan dolay› avc›lar güneﬂ batt›ktan sonra bat› ufkunu, güneﬂ do¤madan
önce de do¤u ufkunu dürbünleri veya
teleskoplar› ile tararlar. Keﬂfetmek istedikleri bir bulut yuma¤›n› and›r›r. Ç›plak gözle veya teleskopla Andromeda
galaksisine bakt›¤›n›zda gördünüz görüntü hemen hemen bir kuyrukluy›ld›z›n keﬂfedildi¤i ana benzer. Kuyrukluy›ld›z keﬂfetmek gö¤e ad›n› yazd›rmak
olarak da alg›lan›r çünkü buldu¤unuz
bu cisme profesyonel gökbilimciler sizin
ad›n›z› verir. Çok zahmetli bir u¤raﬂ oldu¤u için ancak gökyüzünü çok seven
insanlar bu iﬂi yapabilir.

ﬁekil 1.
Bir kuyrukluy›ld›z
genel olarak üç
bölümden meydana
gelir. Çekirdek, saç
ve kuyruk. ‹lk ikisi
kuyrukluy›l›d›z›n
baﬂ›n› oluﬂturur.
Kuyruk ise yine
genellikle iki ayr›
parçadan oluﬂur,
toz ve gaz
kuyru¤u.

Ocak 2008
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Holmes
kuyrukluy›ld›z›n›n keﬂfi
6 Kas›m 1892 tarihinde Edwing
Holmes adl› ingiliz amatör gökbilimci
Andromeda galaksisini incelerken hemen onun yak›n›nda bir kuyrukluy›ld›z keﬂfetti. Keﬂfini hemen gökbilimcilere duyurdu. 8 Kas›m’da bir baﬂka ingiliz ve ABD’li amatörler de kaﬂfetmelerine karﬂ›n kuyrukluy›ld›za ilk keﬂfedenin ad› verildi. ﬁekil 4’de onun Mars
ve Jüpiter gezegenleri aras›nda kalan
yörüngesi görülmektedir. Güneﬂ’e en
yak›n oldu¤u enberi noktas› 2 GB
uzakl›ktad›r. Buradan da anlaﬂ›ld›¤› gibi asl›nda Güneﬂ’ten çok uzakta dolaﬂan bir kuyrukluy›ld›z. Yörünge dönemi yaklaﬂ›k 7 y›l ve çekirde¤inin çap›
3.42 km’dir. 1892 y›l›ndan sonra 1899
ve 1906 y›llar›nda tekrar gözlendi ama
çok sönüktü. Daha sonra 1964 y›l›na
kadar bir daha gözlenmedi, Holmes
izini kaybettirmiﬂti. 1963 y›l›nda Dr.
Marsden bu kuyrukluy›ld›z›n yörüngesini geliﬂen bilgisayarlar yard›m› ile iyice çal›ﬂt› ve 1964 y›l›n›n 15 Kas›m’›nda yine enberi noktas›ndan geçece¤ini
duyurdu. Marsden çal›ﬂmas›nda Holmes’un döneminin gittikçe artt›¤›n›
(6.86’dan 7.35 y›la ç›km›ﬂt›) ve enberi
uzakl›¤›n›n da 2.121 GB’den 2.347’e
büyüdü¤ünü gösterdi. O y›l ABD’nin
Naval gözlemevinden Dr. Roemer 16
Kas›m günü gözledi ve Marsde’nin çal›ﬂmas›n›n do¤ru oldu¤unu kan›tlad›.1964 y›l›ndan sonra yine her ziyaretinde Holmes gözlendi ama sadece büyük teleskoplarla çünkü çok sönüktü
ve parlakl›¤› 15 ile 18 kadir aras›nda
de¤iﬂiyordu.

Holmes neden ilginç
bir kuyrukluy›ld›z?
Kuyrukluy›ld›zlar›n Güneﬂ’e yaklaﬂt›kça parlakl›klar›n›n artt›¤›, uzaklaﬂt›kça da sönükleﬂti¤i gayet iyi bilinmektedir. Hatta baz›lar› yörüngelerinde birden bire parlakl›k art›ﬂlar› gösterebilir. Örne¤in Halley 1986 ziyaretinde Güneﬂ’ten uzaklaﬂ›rken parlakl›k
art›ﬂ› göstermiﬂti. Bu kuyrukluy›ld›z›n
parçalanmas› ve küçük parçalar›n kopmas› ile çevresine daha fazla tozun yay›lmas› ile aç›klan›r. Bu de¤iﬂim ›ﬂ›¤›n›n ﬂiddetinde yaklaﬂ›k olarak 1000
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Resim 3. 21 Kas›m günü yine TUG’da ayn› çal›ﬂmay›
tekrarlad›k. Fakat Ay dolunaya yaklaﬂt›¤› için gökyüzü
ayd›nl›kt› ve o nedenle tüm görüntüler 30 saniye poz
süresi verilerek al›nd›. Holmes’un kuyru¤unu araﬂt›rmak
için Güneﬂ’in ters yönünde daha fazla görüntü al›nd›
ama heyhat kuyruk yine yoktu.

kez veya gökbilimcilerin dili ile 2-3 kadir yöresindedir. Gökbilimcilerin kulland›¤› kadir eﬂeli Hipparcos’a dayan›r
ve ç›plak gözle bakt›¤›m›zda gökyüzündeki en parlak y›ld›z s›f›r›nc› kadir,
en sönük y›ld›z da alt›nc› kadirdir.
Ça¤daﬂ gökbilimde teleskoplar›n kullan›lmas› ile bu aral›k daha da geniﬂlemiﬂ ve çok daha sönük y›ld›zlar› da inceleyebilmekteyiz.
Holmes normal olarak 17. kadirden çok sönük bir gökcismidir. 40 cm
çapl› amatör teleskoplar dahi ça¤daﬂ
CCD kullanarak 15. kadirden y›ld›zlar›
görebilirler. Peki Edwing Holmes nas›l
keﬂfetti bu kuyrukluy›ld›z›? Çünkü
keﬂfedildi¤i s›rada parkal›¤› 5. kadir
yöresindeydi. Bu nas›l olmuﬂtu? Güneﬂ’e en yak›n oldu¤u enberi noktas›n›
geçtikten 5 ay sonra birdenbire parlakl›¤› artm›ﬂt› ve iﬂte o zaman kaﬂfedilmiﬂti. Yaklaﬂ›k 2.5 ay sonra 1893 y›l›n›n Ocak ay›nda kuyrukluy›ld›z ikinci
bir patlama yapm›ﬂ ve ondan sonra da
bu geliﬂine kadar herhangibir etkinlik
göstermemiﬂti.

24 Ekim 2007
Holmes tekrar parlad›
2007 y›l›n›n Temmuz ay›nda kuyrukluy›ld›z tekrar gözlendi ve her zamanki gibi çok sönüktü. Parlakl›k tahmini 15.5 kadir yöresindeydi. Fakat
tüm gökbilim dünyas› 23 Ekim’i 24
Ekim’e ba¤layan gece aya¤a kalkt›. ‹lk
kez o gece sabaha karﬂ› gözlem yapan
ispanyol gökbilimci Juan Antonio Henriquez Santana Holmes’un beklenenden çok parlak olddu¤unu duyurdu.
Ayn› saatlerde ABD’de gözlem yapan
kuyrukluy›ld›z avc›s› Bob King kuyrukluy›ld›z›n parlakl›¤›n› 7.1 kadir olarak duyurdu. Ertesi gece Holmes’un
parlakl›¤›n› 4.0 kadir oldu¤unu rapor
etti. Ayn› gece gözlem yapan Japon
kuyrukluy›ld›z avc›s› Seiichi Yoshida

ﬁekil 2. Dönemsel bir kuyrukluy›ld›z yörüngesinde
Güneﬂ’e yaklaﬂ›rken parlakl›¤›n›n nas›l artt›¤›n› ve
kuyru¤unun nas›l uzad›¤› bu ﬂekilde görülmektedir.
Güneﬂ’ten uzaklaﬂ›rken do¤al olarak kuyruk küçülmekte ve kuyrukluy›ld›z sönükleﬂmektedir.

3.5 kadir olarak duyurdu. Ekim ay›n›n
sonlar›na do¤ru tüm gözlemciler Holmes’un 2.5 kadir yöresinde oldu¤u konusunda hemfikirdiler. Sonuçta 42 saat içinde Holmes’un ›ﬂ›¤›nda 500 milyon kez bir artma olmuﬂtu ve art›k ç›plak gözle Perseus tak›my›ld›z›nda görülmek bir yana tak›my›ld›z›n üçüncü
parlak y›ld›z› olmuﬂtu. Tüm amatör
gökbilimciler bu k›ﬂ gecelerinin ayaz›nda bu görkemli gök olay›n›n keyfini
ç›kar›yorlard›. Yaln›z onlar m›? Bu ilginç patlama gösteren kuyrukluy›ld›z›
Hubble bile inceledi. Tüm gözlemler
sonucunda ilginç bir durum ortaya ç›km›ﬂt›; o da bu kuyrukluy›ld›z›n kuyru¤u yoktu. Hiç kuyruksuz kuyrukluy›ld›z olur mu?

Türkiye’den yap›lan
gözlemler
Kas›m ay›n›n ortas›nda TÜB‹TAK
Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) 40 cm’lik
teleskopta gözlem zaman›m vard›.
Uzun dönemli de¤en çift y›ld›zlar›n›
gözlüyordum. Yan›mda TUG’un uzman gözlemcisi Murat Parmaks›zo¤lu
ve Araﬂt›rma Görevlisi Gökhan Gökay
vard›. Saat gecenin 3’ü yöresinde akl›ma geldi, yar›m saat ara verelim de
Holmes’u gözleyelim dedim. Hemen
koordinatlar›n› bulup teleskobu yönlendirdik. TUG’da her ﬂey elektronik
ve bilgisayar kontrollü. Kulland›¤›m›z
teleskop ve CCD ile çekti¤imiz ilk görüntülerde kuyrukluy›ld›z›n sadece çekirdek bölgesini alabiliyorduk. 5 ayr›
filtre kullanarak bu bölgenin görüntülerini ald›k, akl›m›zda onlar› birleﬂtirip
renkli resim yapmak vard›. ‹kinci gece
biraz daha ak›lland›k ve Holmes’un
tüm saç bölgesini resmetmek için çekirdek ve çevresinin 20 ayr› görüntüsünü ald›k. ‹ndirgemeleri yapan uzman arkadaﬂ›m›z›n verdi¤i görüntüleri
MaximDL adl› programda yan yana ge-
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tirerek mozaik görüntüsünü oluﬂturduk. 16 Kas›m gecesi yapt›¤›m›z bu iﬂi
20 Kas›m günü de tekrarlad›k ama Ay
dolunay’a yaklaﬂt›¤› için gece çok parlakt›. Bu ikinci gün amac› kuyru¤unun
olabilece¤i bölgeyi de bol ﬂekilde foto¤raflamak oldu. Elde etti¤imiz mozaik görüntüde maalesef kuyruk yine gözükmüyordu. ‹lginçtir bilgisayarda iki
ayr› gün çekti¤imiz hoto¤raflarda çekirde¤i üst üste koydu¤umuzda y›ld›zlar d›ﬂ›nda bir ikinci çekirdek oldu¤unu gördük ama tam emin olamad›k.
Parlama belki de çekirde¤in bölünmesinden kaynaklan›yordu ama bu ikinci
çekirdek asl›na göre küçüktü.
Ülkemizden bir çok amatör gökbilimci bu görkemli olay› gözledi. Elde
ettikleri görüntüleri yurt d›ﬂ›nda bir
çok web sayfas›nda yay›nland›. Bunlar›n içinde en güzel görüntüleri çeken

Resim 5. 16 Kas›m günü TUG’da sadece kuyrukluy›ld›z›n çekirdek bölgesini çektik. Daha sonra bir bilgisayar program› yard›m› ile görüntü üzerinde eﬂit parlakl›kta olan bölgeleri belirledik. Bu resimde görüldü¤ü gibi en parlak alan sadece çekide¤in çevresi de¤il
onun arkas›nda oluﬂan çok daha geniﬂ bir bölge en
fazla ›ﬂ›¤› yaymaktad›r. Saptad›¤›m›z ikinci çekirdek
bu bölgenin içinde ana çekirde¤in hemen arkas›nda
yer almaktayd›. Foto¤raf› bilgisayarda iﬂleyen göyüzü
foto¤rafç›s› Tu¤ru Uﬂﬂakl›’ya teﬂekkür ediyorum.

arkadaﬂ›m›z kendi teleskobunu kendisi yapan Bursa’dan U¤ur ‹kizler oldu.
Teleskop kullanmadan digital foto¤raf
makinesi ve zoom objektifi ile 30 saniyelik poz verdi¤i 20-30 görüntüyü üst
üste koyarak elde etti¤i görüntüler
yurt d›ﬂ›nda bir çok dergi ve web sayfas›nda yay›nland›. U¤ur ‹kizler, Türkiye’de hem gökbilim foto¤raflar› çeken
[Turk-Astro] hem de kendi teleskobunu kendisi yapan Amatör Teleskop Yap›m [ATM_Turk] grubunun en etkin
üyelerindendir. Sizin de böyle bir merak›n›z varsa her iki grubu da internetden kolayl›kla bulabilirsiniz.
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Venüs Mars
Merkür Dünya

ﬁekil 4. Holmes Kuyrukluy›ld›z›n›n yörüngesi Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri aras›nda yer al›r. Aç›k mavi renkte gösterilen yörünge parças›, tutulma düzleminin üstünde kalan, koyu mavi ile gösterilen parças› ise tutulma
düzleminin alt›nda kalan k›sm›n› göstermektedir. Tutulma düzlemi üstünde kald›¤› sürece kuzey yar›mkürede
bulunan bizler Holmes’u gözleyebilece¤iz.

Holmes’un Gizemi
Profesyonel gökbilimciler bugüne
kadar bu denli büyük patlama yapan
kuyrukluy›ld›z görmemiﬂlerdi, bu
onun birinci gizemidir. ‹kinci gizemi
ise bu kadar patlamas›na uzaya bol
miktarda gaz ve toz salmas›na karﬂ›n
belirgin bir kuyru¤u oluﬂmam›ﬂt›. Kuyrukluy›ld›z›n baﬂ k›sm› o kadar büyümüﬂtü ki aç›sal çap› Güneﬂ’in aç›sal çap›n› geçmiﬂti. Bizim 16 Kas›m tarihinde ald›¤›m›z görüntüde Güneﬂ’in aç›sal çap› ile ayn›yd›. Yere uzakl›¤›n› bildi¤imiz için bu aç›sal çaptan hareketle
Holmes’un baﬂ k›sm›n›n lineer çap›n›
hesap etti¤imizde Güneﬂ çap›ndan daha büyük oldu¤u anﬂaﬂ›ld›. Güneﬂ çap›n›n 1 400 000 kilometre oldu¤unu
an›msayal›m.
Patlaman›n nedeni ile ilgili profesyonel gökbilimciler sadece ortaya model koyabilmekteler. Çekirdek içinde
s›k›ﬂan gaz›n birden bire bas›nçla üs-

ﬁekil 3. Kuyrukluy›ld›zlar›n çok az bir bölümü
dönemseldir. Onlar genellikle bizi bir kez ziyaret
ederler ve bir daha gözükmezlar. Güneﬂ sistemine
sadece tutulma düzlemi boyunca de¤il her yönden
gelebilirler.

tündeki tozu ve buzu f›rlatt›¤› varsay›l›yor. Baz› gökbilimcilere göre
1892’deki etkinlikle bu son etkinlik
birbirine ba¤l› olabilir. ‹lk etkinlik sonucu uzaya f›rlat›lan tozlar›n büyük
bölümü geri çekirde¤in üzerine düﬂtü
ve tam bir yüzy›ld›r kuyrukluy›ld›z›n
etkin olmas›n› önledi. Yüzeye düﬂen
materyalin alt›nda güneﬂ ›ﬂ›nlar› ile buharlaﬂan gaz bu örtüyü h›zla üzerinden at›nca Holmes parlaklaﬂabildi.
E¤er parlaklaﬂman›n nedeni böyle bir
olaysa gökbilimciler neden di¤er kuyrukluy›ld›zlarda bu denli bir patlama
görülmedi¤ini ﬂimdilik aç›klayamamaktalar. Di¤er bir aç›klama da Holmes’un bir meteorla çarp›ﬂmas› sonucu parlaklaﬂt›¤›n› ileri sürmektedir.
Böyle bir çarp›ﬂman›n uzayda olma
olas›l›¤› gayet küçüktür ve kuyrukluy›ld›z›n 1892 parlamas›n› aç›klayamamaktad›r. Belirgin bir kuyru¤unun
oluﬂmamas› ise onun Güneﬂ’ten çok
uzakta olmas› dolay›s›yla güneﬂ rüzgar›n›n bu kadar uzakta etkin olmad›¤›
ile aç›klanmaktad›r.
Yap›lan bir çok gözlem birikti.
Ümit ediyoruz ki bu konu üstüne çal›ﬂan gökbilimciler elde edilen bu verileri kullanarak Holmes’un tüm gizemini
aç›¤a ç›kar›rlar.
Teﬂekkür: TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevinin
(TUG) olanaklar› ile bu çal›ﬂma gerçekleﬂmiﬂtir,
ilgililere teﬂekkür ediyorum. Ayr›ca görüntülerin al›m›nda ve kalibrasyonlar›n›n yap›m›nda
yard›mc› olan TUG uzman gece gözlemcisi Murat Parmaks›zo¤lu ve araﬂt›rma görevlisi Gökhan Gökay’a teﬂekkürü borç bilirim.
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