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B‹L‹M VE TEKN

“Astronomi, tarihin en eski bilim dallar›ndan birisi
ve toplum üzerinde derin etkiler b›rakmaya devam
ediyor. Astronomi’de son y›llarda büyük ad›mlar
at›ld›. Yüz sene önce ancak Samanyolu’nun varl›¤›
tahmin edilirken, bugün Evren’i milyarlarca galaksinin oluﬂturdu¤unu ve Evren’in 13.7 milyar y›l önce
ortaya ç›kt›¤›n› biliyoruz. Yüz sene önce Evren’de
baﬂka güneﬂ sistemlerinin olup olmad›¤›n› bilmemize imkân yoktu, bugün ise kendi galaksimiz Samanyolu’ndaki y›ld›zlar›n etraf›nda 200 kadar gezegenin varl›¤›n› biliyoruz ve yaﬂam›n nas›l baﬂlad›¤›n›
anlamak yönünde emin ad›mlarla ilerliyoruz. Yüz
sene önce gökyüzünü yaln›z optik teleskoplar ve foto¤raf plakalar›yla gözlemlerken art›k Evren’i, hem
Dünya yüzeyinden hem de uzaydan, radyo dalgalar›ndan gamma ›ﬂ›nlar›na kadar her frekansta veri
toplayabildi¤imiz son teknolojilerle izleyebiliyoruz.
Toplumun astronomi bilimindeki geliﬂmeleri ilgiyle
izledi¤i, önemli geliﬂmelerin gazetelerin baﬂ sayfalar›nda yer ald›¤› bu dönemde DAY 2009’un, bilgilendirici ve kat›l›m› sa¤lay›c› aktivitelerle mevcut talebe
cevap verece¤ini ümit ediyoruz. ”
Catherine Cesarky
Uluslaras› Astronomi Birli¤i Baﬂkan›

DAY 2009 ve TÜRK‹YE
Uluslararas› Astronomi Birli¤i (IAU), 2009
y›l›n›, Galileo Galilei’nin teleskopla yapt›¤›
ilk gökyüzü gözleminin 400. y›ldönümü
olmas› sebebiyle Dünya Astronomi Y›l›
ilan etti. UNESCO bu ça¤r›ya ortak oldu
ve Birleﬂmiﬂ Milletler’in 2009 senesinin
resmi olarak Dünya Astronomi Y›l› ilân
edilmesi ile ilgili karar› 2007 sonlar›nda
oylamas› bekleniyor.
Astronomi bilimindeki geliﬂmelerin paylaﬂ›lmas› yoluyla, bu sonuçlara ulaﬂabilmek
için takip edilen araﬂt›rma ve düﬂünce sü-

Dünyam›z Yakay›
Kurtar›yor; Ama...
Kendi kütlesindeki öteki “G” s›n›f› sar›
y›ld›zlar gibi kendisine 10 milyar y›l
ömür biçilen Güneﬂimiz, üç aﬂa¤› beﬂ
yukar› yolu yar›lam›ﬂ bulunuyor.
Gökbilim modellerine göre yaklaﬂ›k 5
milyar y›l sonra merkezindeki hidrojen
yak›t›n› tüketmiﬂ olacak ve
günümüzdekinin 1000 kat› hacme kadar
ﬂiﬂerek bir “k›rm›z› dev” haline gelecek.
Bu aﬂamaya gelindi¤inde Güneﬂ’in ﬂiﬂen
d›ﬂ katmanlar› içinde kalacak olan
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recinin anlat›lmas›, toplumun genelinde
bilimsel bilincin geliﬂtirilmesi, bilim e¤itiminin iyileﬂtirilmesi ve desteklenmesi,
gökyüzüne ve dolay›s›yla do¤aya olan ilginin ve merak›n artt›r›lmas› ve biliminsanlar› aras›ndaki cinsiyet dengesinin teﬂvik
edilmesi, DAY 2009’n›n en önemli amaçlar›n› oluﬂturuyor.
“Evren sizi bekliyor…” ça¤r›s›yla DAY
2009, y›l boyunca halk› astronomiyle kaynaﬂt›rmay› hedefliyor.
DAY 2009’un, ayr›ca dünyan›n her yerindeki amatör ve profesyonel astronomlar›n
ve astrofizikçilerin oluﬂturdu¤u iletiﬂim
a¤›n› kuvvetlendirip, bilgi al›ﬂveriﬂi için
f›rsatlar oluﬂturmas› bekleniyor. Bugünkü
duruma bak›l›rsa, 140 kadar ülkenin kat›l›m›yla DAY 2009’un dünya nüfusunun %
97’sine ulaﬂma potansiyeli var.
• DAY 2009 aktiviteleri, her ülkede ulusal noktalar oluﬂturularak yönetiliyor.
Türkiye’de de, DAY 2009 aktivitelerini,
Türk Astronomi Derne¤i (TAD) koordine
etmekle sorumlu olacak. Türkiye’de yap›lmas› düﬂünülen etkinlikler:
Kamuoyuna ve ‹lkö¤retim Ö¤rencilerine
Gökyüzünü Tan›tma: Tüm etkinliklerde
kat›lanlara kazand›r›lmas› öngörülen temel bilgi, gökyüzünü, gecelik ve y›ll›k hareketi, belli, baﬂl› y›ld›zlar› tan›mak ve bu
yolla kendi baﬂlar›na ç›plak gözle yapabilecekleri en basit bilimsel gözlem yetene¤ini kazand›rmakt›r.
‹lkö¤retim okullar› ve liselerde yap›lacak
Astronomi konuﬂmalar› : Astronomlar, ilkö¤retim okullar› ve liselerde, uzman olduklar› konular hakk›nda bir seri popüler

Merkür ve Venüs’ün buharlaﬂaca¤›
biliniyor. Dünyan›n da ayn› ak›bete
u¤ray›p ua¤ramayaca¤›, üzerinde
anlaﬂmaya var›lamam›ﬂ bir konu.
ﬁimdiyse uluslararas› bir gökbilimciler
ekibi, yedi y›l süren gözlemlerinin
meyvesi olarak, uzak bir y›ld›z›n
çevresinde dolanan bir gezegenin
varl›¤›n› belirlemiﬂ bulunuyor. Keﬂfin
önemi, Güneﬂ benzeri y›ld›z›n k›rm›z› dev
aﬂamas›nda olmas› ve çevresinde dolanan
gezegenin orijinal yörüngesinin de
Dünyam›z›n Güneﬂ’e olan uzakl›¤› kadar
mesafede oldu¤unun hesaplanm›ﬂ olmas›.
Gezegenin yeni yörüngesiyse, daha

konuﬂma verebilirler. 2008 y›l› içinde baﬂlamas› planlanlanan konuﬂmalar›n ana
amaçlar›ndan birisi de ö¤renci ve ö¤retmenleri DAY 2009 aktivitelerine haz›rlamak, kat›l›mlar›n› sa¤lamak olacak.
“E¤itimde Astronomi” Çal›ﬂtay›: 2008’in
Nisan ay›nda yap›lmas› planlanan toplant›
bir gün sürecek. Çal›ﬂtay›n ana amac› ö¤retmenlere, astronomiyi nas›l fen müfredat› içinde kullanabileceklerini göstermek
olacak. Ayr›ca ö¤retmenler DAY 2009 aktivitelerin hakk›nda bilgilendirilecek ve bu
aktivitelere kat›lmaya teﬂvik edilecek.
“Dünya’dan Evren’e bak›ﬂ” Astronomi Foto¤raflar› Sergisi : Bu sergiyi finanse edecek ulusal sponsorlar ar›yoruz.
Astrobüs: ‹çinde bir teleskop, küçük bir
planetaryum (gökevi) ve taﬂ›nabilir fen ve
astronomi deneylerinin bulundu¤u bir
otobüs. Astrobüs’ün de tüm Türkiye’yi dolaﬂmas› planlan›yor. Bu projeyi de finanse
edecek adaylar aran›yor.
Kad›n Astronomlar: Tarih boyunca astronomiye önemli katk›lar› olmuﬂ kad›n astronomlar›n hat›rlanaca¤› yaz›lar› websitemizde yay›nlamay› ve günümüzdeki araﬂt›rmalar›yla önemli katk›larda bulunan
Türk kad›n astronomlar›n kat›ld›¤› seminerler düzenlemeyi planl›yoruz.
Halk için Gece Gözlemleri: Yukarda bahsedilen aktivitelerin nerdeyse hepsi s›ras›nda veya sonras›nda gece gözlemleri yap›lmas› planlan›yor.
Üniversitelerin Astronomi Kulüplerini Destekleme: Tüm üniversitelerimizde astronomi kulüpleri kurulmas›n› sa¤lamak, teleskobu olmayan kulüplere üniversitelerin ve
sponsorlar›n deste¤i ile teleskop kazand›rmak, üniversite ö¤rencilerini ve amatörleri
halk ve ilkö¤retim-ortaö¤retim ö¤rencileri
için düzenlenecek etkinliklere rehber olarak gönüllü kat›l›mlar›n› sa¤lamak.

www.astronomi2009.org

uzakta; çünkü ömürlerinin sonuna
yaklaﬂ›p k›rm›z› dev aﬂamas›na gelen
y›ld›zlar, d›ﬂ katmanlar›n› uzaya salmaya
baﬂl›yorlar. Böylece kütleleriyle birlikte,
kütleçekimleri de azald›¤›ndan
çevresindeki gezegenler de daha uzak
yörüngelere yerleﬂiyorlar.
Dünyam›z da gerçekten ufkunu dolduran
k›rm›z› devin d›ﬂ›nda kalmay› baﬂarabilse
bile, e¤er hâlâ kalm›ﬂlarsa üzerindeki
canl›lar, yüzeyindeki suyun tümünü
çoktan yitirmiﬂ, 200 derece s›cakl›ktaki
bir “Dünya”ya uyum sa¤lam›ﬂ olacaklar.
Physics World, Ekim 2007
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