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‹çinde yaﬂad›¤›m›z evren birbirinden ilginç cisimler ve gök olaylar› ile doludur. Ancak bunlar›n ço¤unu
yaln›zca teleskoplarla gözleyebilir, çok az›na ç›plak gözle tan›k olabiliriz. Ç›plak gözle izlenebilecek bu
gök olaylar›ndan biri de Güneﬂ tutulmalar›d›r. Ay Güneﬂ'ten yaklaﬂ›k 400 kere daha küçük fakat bize
Güneﬂ'ten 400 kere daha yak›n oldu¤u için gökyüzünde ikisi de yaklaﬂ›k ayn› büyüklükte gözükürler.
Baz› durumlarda her iki cismin Dünya’ya olan uzakl›klar›n›n de¤iﬂimi sonucu gökyüzündeki görünür
çaplar› ayn› olur ve Dünya ile Ay’›n yörünge hareketleri sonucu Güneﬂ, Ay ve Dünya bir hizaya gelir.
Bu durumda Ay Güneﬂ’i tam olarak örter ve Tam Güneﬂ Tutulmas› olarak adland›r›lan muhteﬂem gök
olay› oluﬂur. Ay’›n gölgesinin Dünya üzerine düﬂtü¤ü yerlerde gün ortas›nda alacakaranl›k yaﬂan›r,
y›ld›zlar görülmeye baﬂlar. Örtülen Güneﬂ diskinin etraf›nda, hayat kayna¤› y›ld›z›m›z›n en d›ﬂ atmosfer
tabakas› olan Taç Tabaka (korona) görünür olur. Bilim adamlar› için Güneﬂ çal›ﬂmalar› bak›m›ndan
önemli olan tam Güneﬂ tutulmas›, y›ld›z›m›zla bilimsel ba¤lamda ilgilenmeyen insanlar için de tam bir
görsel ﬂölendir. Bu nedenle, gerek bu olaya tan›k olmak isteyenler, gerek amatör astronomlar ve
gerekse de profesyonel astronomlar böyle bir tutulman›n meydana geldi¤i zamanlarda olay›n
izlenebilece¤i yeryüzü bölgelerine giderler.
29 Mart 2006 Çarﬂamba günü ö¤le
saatlerinde ço¤u insan›n belki hayatlar›nda yaln›zca bir kez görebilece¤i bir Tam Güneﬂ Tutulmas› meydana gelecektir. Ülkemizden de
gözlenebilecek bu tutulmada
Ay’›n gölgesi Dünya’n›n neredeyse yar›s›n› katedecektir.
Güneﬂ iﬂe Yerküre aras›na
girecek olan Ay’›n yaklaﬂ›k
160 km çap›ndaki gölgesi Güneﬂ do¤duktan
hemen sonra ilk kez
Brezilya’n›n güney sahillerinde kara ile
bu lu ﬂacak ve
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Atlantik Okyanusu’nu geçtikten sonra
Kuzey Afrika’da Gana, Nijerya, Nijer,
Çad, Libya ve M›s›r’› geçerek Akdeniz’e
ulaﬂacakt›r. Gölge konisi Antalya körfezinden karaya ç›k›p, s›ras›yla Konya, Aksaray, Nevﬂehir, K›rﬂehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat,
Amasya’y› geçerek, Ordu
ve Giresun k›y›lar›ndan Karadeniz’e ç›karak Türkiye’yi terk edecektir. Gürcistan ve Kazakistan’dan sonra
da Güneﬂ’in batt›¤› Mo¤olistan’da tutulma sona erecektir. Ancak, parçal› tutulma çok büyük bir bölgeden görülebilecektir. Afrika, Avrupa ve Orta As-

ya’n›n üçte ikisi bu parçal› tutulmaya ﬂahit olacakt›r. Dünya’da tam tutulma bölgelerine bak›ld›¤›nda Türkiye gerek
co¤rafi konumu, gerekse de tarihi ve
kültürel zenginli¤i ile tutulman›n en iyi
izlenece¤i bölge olarak ilk s›rada yeralmaktad›r.
Bu Tam Güneﬂ tutulmas›nda Türkiye’de maksimum örtülme evresi 3 dakika 45 saniye ile Antalya’n›n Side ve
Manavgat ilçelerinde gerçekleﬂecektir. Oysa güvenli
Güneﬂ gözlemi gerektiren parçal› evrelerle birlikte tutulma olay›n›n tamam› gerçekte 2.5 saat kadar sürecektir. Tutulman›n de¤iﬂik evrelerinden haberdar olmak, gerek göz güvenli-

GÜNEﬁ TUTULMASI
¤i, gerekse olay› bilinçli bir ﬂekilde takip edebilmek aç›s›ndan önemlidir.
Tutulman›n ilk evrelerinde Güneﬂ,
Bat› kenar›ndan itibaren Ay taraf›ndan örtülmeye baﬂlayacakt›r. Bu evrede Güneﬂ çok parlak oldu¤undan, örtülme ancak özel filtreler ya da tutulma gözlükleri ile izlenmelidir.
Güneﬂ tutulmas›, ö¤rencilere okullarda ö¤retilen temel bilimsel prensiplerin canl› olarak izlenebilece¤i do¤al
bir laboratuvar sunar. Bilim adamlar› tutulman›n sa¤layaca¤› gözlemsel imkanlardan bilimsel olarak yararlan›rlarken,
ö¤retmenler, bu olay› ö¤rencilerine hareket kanunlar›n›n nas›l iﬂledi¤ini ve yörünge hareketleri matemati¤inin tutulmalar› nas›l öngörebilece¤ini do¤al bir
ortamda göstermek için kullanabilirler.
Tutulmada, havan›n kararmas› ve tekrar
ayd›nlanmas› aras›nda geçen sürede bitki ve hayvan davran›ﬂlar›n›n izlenmesi
biyoloji derslerinde tart›ﬂ›labilir, bu konuda ö¤renci deneyleri yap›labilir. Astronomi, fizik ve matematik ö¤rencileri
de¤iﬂik yerlerde tam tutulman›n baﬂlang›ç ve bitiﬂ zamanlar›n› tespit ederek, Ay
ve Dünya’n›n yörünge hareketleri hakk›ndaki bilgilerine katk›da bulunabilir,
koronan›n ﬂeklini çizerek bu atmosfer
tabakas›n›n gökyüzünde nerelere kadar
uzand›¤›n› görebilirler.

Göz Güvenli¤i
Dünya yüzeyine ulaﬂan Güneﬂ ›ﬂ›n›m›, morötesi ›ﬂ›n›mdan radyo dalgalar›na kadar uzanan geniﬂ bir elektromanyetik bölgeyi kapsar. Göz tabakalar›,
3800-14000 Ångstrom dalgaboyu aral›¤›ndaki ›ﬂ›n›m›n önemli bir k›sm›n› gözün arkas›ndaki ›ﬂ›¤a duyarl› retina tabakas›na geçirir. Retinaya ulaﬂan ﬂiddetli görsel ›ﬂ›k, ›ﬂ›¤a duyarl› hücrelerde
karmaﬂ›k kimyasal reaksiyonlar yaratarak, bunlar›n hasar görmesine ya da tamamen kullan›lamaz hale gelmelerine,
yani körlü¤e yol açabilir. E¤er özel önlemler al›nmaks›z›n Güneﬂ’e tekrar tekrar ya da uzun süreli bak›l›rsa, bu fotokimyasal hasara bir de görsel ve k›rm›z›

ötesi ›ﬂ›n›mla ›s›nma sonucu göz tabakalar›n›n adeta piﬂmesi eklenir. Retina ac›y› hissetmedi¤inden herhangi bir fiziksel uyar› olmaks›z›n gözde ciddi hasar
meydana gelecektir. Güneﬂ’e, ›ﬂ›¤› toplayan optik cihazlar olan mercekler, el
dürbünleri, kameralar ya da teleskoplarla bak›l›rsa hasar çok daha büyük olacak ve saniye mertebesindeki sürelerde
körlükle sonuçlanabilecek ﬂekilde göz
retinas› yanacakt›r.
Do¤ru bir korunma ile parçal› tutulma evreleri, yani tam örtülme evresinin
öncesi ve sonras›ndaki evreler, hatta hiç
tutulmam›ﬂ Güneﬂ bile tam bir güvenlik
alt›nda izlenebilir. Tam örtülme gerçekleﬂti¤indeyse herhangi bir korunmaya
gereksinim yoktur. Tam örtülmüﬂ Güneﬂ, ç›plak göz, dürbünler ya da bir teleskopla sorun olmaks›z›n gözlenebilir.
Fakat, tam tutulman›n baﬂlad›¤›ndan
emin olunmal›, tam tutulman›n yaln›zca
birkaç dakika sürdü¤ü unutulmamal›,
ve tam tutulma bitiminde tekrardan göz
emniyeti sa¤lanmal›d›r.
Bir tam Güneﬂ tutulmas›n›n parçal›
tutulma evreleri için ya do¤ru bir kaliteli Güneﬂ filtresi kullanarak teleskop,
dürbün, kamera gibi optik bir cihaz ile
ya da Güneﬂ görüntüsünün beyaz bir
ekran üzerine izdüﬂümünü oluﬂturarak
dolayl› yoldan gözlem yapabiliriz. Geleneksel olarak bir Güneﬂ Tutulmas›'n›
Tam Tutulma Evresi d›ﬂ›nda en rahat izleme ﬂekli bir "Tutulma Gözlü¤ü" kullanmakt›r. Güneﬂ ›ﬂ›¤›n› göze zarar vermeyecek ﬂekilde azaltan bu karton gözlüklerin ülkemizde baz› firmalar taraf›ndan üretimi baﬂlam›ﬂt›r. Ayr›ca TÜB‹TAK Bilim ve Teknik dergisi taraf›ndan
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say›s› ile bir tutulma gözlü¤ü da¤›t›lmas› planlanmaktad›r. Güvenilir
bir Güneﬂ filtresi, görsel ›ﬂ›n›m›n % 0.003’ten
az›n› geçirmeli, yak›n-k›rm›z› ötesi ›ﬂ›n›m›nsa %
0.5’ten fazlas›n› geçirmemelidir.
Güvenli Güneﬂ Gözlemi için kullan›labilecek ve kullan›lmas› tehlikeli malzemeler. En iyi seçim parçal› evreler için bir tutulma gözlü¤ü kullanmakt›r. ‹sli cam, disket içi, CD, koyu gözlük,
yanm›ﬂ film gibi malzemelerin hiçbiri
güvenli de¤ildir. Bu tür malzemeler ile
Güneﬂ’e bak›ld›¤›nda sönük gözükmesi
gözünüzün güvende oldu¤u anlam›na
gelmez!

Tutulmay›
Foto¤raflamak
Herhangi bir foto¤raf makinas› ile
tam Güneﬂ tutulmas› olay›n› bir ﬂekilde
görüntülemek mümkün olsa da iyi bir
sonuç almak için “SLR” türü tüm ayarlar› kullan›c› taraf›ndan yap›labilen türden foto¤raf makinas›, do¤ru bir film,
sabitleyici üçayak ve deklanﬂör kablosu
kullanmak gerekir. Otomatik flaﬂl› foto¤raf makinalar›n›n flaﬂlar› tutulma s›ras›nda ortam›n kararmas› dolay›s›yla
çal›ﬂaca¤› için iptal edilmelidir. Birçok
foto¤raf merakl›s›nda olan 50 mm odak
uzakl›kl› klasik SLR türü bir foto¤raf
makinas› ile film üzerinde ancak yar›m
milimetre çap›nda (0.5 mm) bir Güneﬂ
görüntüsü elde edilebilir. Daha büyük
Güneﬂ görüntüsü elde edebilmek için
odak uzunlu¤unu art›rmak gerekir.
Bunu çeﬂitli tele-objektiflerle yapmak mümkündür.
Güneﬂ Tutulmas› s›ras›nda
kullan›lan filtrenin geçirgenli¤i
Çeﬂitli odak uzakl›klar›na sahip objektifler için standart 35x24 mm film
üzerinde Güneﬂ diskinin ve çevresindeki taç tabakas›n›n (korona) büyüklü¤ü.

ve film h›z›
(ASA/ISO) foto¤raf çekerken uygun
poz süresinin belirlenmesinde önemli rol
oynar. Güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n
kuvvetli olmas›ndan ve
ASA yükseldikçe filmin taneciklenmesinin artmas›ndan
dolay›, düﬂük ya da orta h›zda
(50 ya da 100 ASA) filmler tavsiye edilir. Zira, filmin taneciklenmesi artt›kça görüntü kalitesi bozulmaya baﬂlar. Kodak TMax
100/400 pro ve Kodak Technical
Pan siyah-beyaz filmler, Kodak Ektachrome 100/200 Plus renkli slayt
filmleri ve piyasada bulunabilen Kodak Gold 100 renkli filmler tavsiye edilir.
Tutulma s›ras›nda kullanaca¤›n›z
do¤ru poz süresini bulmak için havan›n
aç›k oldu¤u herhangi bir gün denemeler yapmak gerekir. Güneﬂ’in foto¤raflar›n› ö¤le zaman› sabit bir diyafram aç›kl›¤›nda (örne¤in f/5.6, f/11 vs), filtre
kullanarak ve foto¤raf makinan›zda
mevcut her bir poz süresinde, örne¤in
1/1000’den 1 saniyeye kadar de¤iﬂtirerek çekim yap›l›r. Film banyosundan
sonra Güneﬂ diskini hatta varsa Güneﬂ
lekelerini en iyi gösteren kare ve o kareye ait poz süresi belirlenir. Güneﬂ’in
yüzey parlakl›¤› sabit oldu¤undan, Güneﬂ tutulmas› s›ras›nda tam tutulma öncesine kadar, yani çok ince hilal evresine kadar, herhangi bir poz süresi de¤iﬂikli¤ine gidilmemelidir. Bundan sonra
tam tutulmaya çok az bir zaman kal›nca objektifin önünden filtre ç›kart›l›r ve
poz süresi 1-2 ad›m artt›r›l›r. Koronan›n parlakl›¤› gelen Güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan
yaklaﬂ›k bir milyon kez daha sönüktür ve herhangi bir filtreye gerek duyulmadan rahatl›kla foto¤raflanabilir. Ay kenar›ndan itibaren Güneﬂ
koronas›n›n yo¤unlu¤u azalmaya baﬂlayaca¤›ndan bir tek poz
süresi ile tüm koronan›n görüntüsünü elde etmek mümkün de¤ildir. ‹ç korona, yani görünürde Ay'a yak›n
olan bölgeler d›ﬂ bölgelere göre daha parlakt›r. Bunun için takip edilecek en iyi
yol ayn› diyafram aç›kl›¤›nda 1/1000
B‹L‹M ve TEKN‹K
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Yaln›zca “tam tutulma evresini” ç›plak gözle seyretmeyi unutmay›n!
Çünkü hiçbir kamera ya da foto¤raf karesi insan gözünün gördü¤ünü
gösteremeyecektir.
sn'den baﬂlamak üzere 1 ya da 2 sn’ye
kadar bir dizi foto¤raf çekmektir. Böylece koronan›n daha sönük olan d›ﬂ k›s›mlar› da görüntülenebilir.
Tutulman›n en heyecan verici evresi
ﬂüphesiz Tam Tutulma evresidir. Birkaç
dakikal›k tam tutulma süresince Güneﬂ’in beyaz ›ﬂ›k koronas›, hemen disk
kenar›nda kromosfer ad› verilen ince,
k›rm›z› atmosfer tabakas› ve bu tabakadaki madde ç›k›ﬂ› olaylar› gözlenebilir.
Güneﬂ tutulmas›n› video kamera ile
kaydetmek de ilginç olabilir. Foto¤rafik
çal›ﬂmalara benzer ﬂekilde, böyle bir video kayd› için de kameran›n üçaya¤a
sabitlenmiﬂ olmas› tavsiye edilir. Tam
tutulma d›ﬂ›ndaki evrelerin kaydedilmesi için, kamera objektifinin önüne mutlaka güvenilir bir Güneﬂ filtresi yerleﬂtirilmelidir. Say›sal olmayan kameralarda
›ﬂ›k ayarlar›, say›sal kameralardaysa
poz süresi, otomatik netlik ayar›, resim
efekti, gibi tüm ayarlar otomatikten ç›kart›lmal›, Dolunay kullan›larak görüntü testleri yap›lmal›d›r. Bu durumda kameran›n ekran›nda en iyi görüntü elde
edilene kadar, modele göre de¤iﬂen
ayarlar kullan›c› taraf›ndan yap›lmal›d›r. Tam tutulma evresindeyse filtre ç›kart›larak kayda devam edilir. Kameralardaki kasetlerin kay›t süreleri gözönüne al›nd›¤›nda, yaklaﬂ›k 2 saat 30 dakikaya yak›n zaman alan tüm tutulma süreci tek kasete kaydedilemeyebilir. Olay
ayn› kasede kaydedilmek isteniyorsa,
tam tutulma d›ﬂ›ndaki safhalar belirli
aral›klarla ve k›sa süreli olarak kaydedilebilir. En önemli k›s›m olan tam tutulma evresiyse mutlaka baﬂ›ndan sonuna
kadar, filtre kullan›lmaks›z›n, kaydedilmelidir. Kameran›n yak›nlaﬂt›rma (zo-

om) ayar› öyle yap›lmal›d›r ki, tam tutulma evresinde Güneﬂ ile birlikte çevresindeki taç tabaka da görüntülenebilmelidir.
Günümüzde foto¤raf makinalar›,
filmler ve elektronik görüntüleme sistemleri çok geliﬂmiﬂ olmas›na karﬂ›n
Tam Güneﬂ Tutulmas› ya da Ay’l› bir
gökyüzü gibi çok farkl› parlakl›k aral›klar›na sahip kompozisyonlar, gözün
gördü¤ü gibi kaydedilememektedir. Bu
yüzden tutulman›n “Tam Tutulma Evresi” s›ras›nda tutulma gözlüklerinin ç›kart›l›p o muhteﬂem gökyüzünün mutlaka ç›plak gözle izlenmesi gerekti¤ini
hat›rlat›r›z.
Ülkemiz co¤rafyas›n›n sahip oldu¤u
tarihi ve kültürel zenginliklerle birlikte
turizm potansiyeli de düﬂünüldü¤ünde
bir “Güneﬂ Tutulmas› Turizmi” için çok
uygun ﬂartlar oluﬂmaktad›r. Özellikle
Güneﬂ tutulmas›n› gözlemek ve bu s›rada tatillerini de ülkemizde geçirmek
üzere yurdumuza çok say›da yabanc›
gelecektir. Tam tutulma gözlenemeyecek bölgelerden tutulma hatt›ndaki bölgelere gelecek yerli gözlemcilerle birlikte çok büyük insan aktivitesinin beklendi¤i bu tutulmada yerel yönetimler taraf›ndan sa¤l›k, güvenlik, ulaﬂ›m, konaklama ve haberleﬂme gibi konularda üst
düzeyde önlemler al›nmal›d›r. Ülkemizin bir daha 2060 y›l›nda yakalayabilece¤i bu f›rsat› hem bilimsel hem de turizm aç›s›ndan iyi de¤erlendirmeliyiz.
Ayr›nt›l› bilgi için:
http://www.tug.tubitak.gov.tr/tutulma/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dr. Tuncay Öz›ﬂ›k
TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi

Prof. Dr. Adnan Ökten
‹st. Üniv. Fen Fak. Astr. ve Uzay Bil. Böl.

EINSTEIN için
bir Güneﬂ Tutulmas›n›n anlam› !!.
Tam Güneﬂ tutulmalar› oldukça güzel ve
bir o kadar da dramatik olaylard›r. Öyle ki,
baz›lar›n›n gerçekleﬂmesi büyük bir istekle
beklenmiﬂtir. Bunlardan bir tanesi 29 May›s
1919 da Brezilya’da gözlenen Tam Güneﬂ
Tutulmas›d›r
Albert Einstein’›n Genel Görelilik Kuram›n› savaﬂ y›llar›nda geliﬂtirmiﬂ ve yine savaﬂ y›llar›nda 1916 da yay›nlam›ﬂt›. Daha
sonra, savaﬂtan ç›k›lm›ﬂ her alanda toparlanma dönemindeydi..
Ingilizler, Albert Einstein’›n Genel Görelilik Kuram›n› ilk kez test ederek do¤rulamak (ya da yanl›ﬂlamak)amac›yla 29 May›s
1919 tutulmas› için Brezilya’ya büyük bir
araﬂt›rma gezisi düzenlemiﬂlerdi..
Kuramdaki anahtar yaklaﬂ›m, bir ›ﬂ›k ›ﬂ›n›n›n
Güneﬂ kenar›ndan geçerken Güneﬂin çekim etkisiyle çok küçük miktarda ancak ölçülebilir düzeyde bükülece¤i ﬂeklindeydi. Ancak, artalandaki bir
y›ld›z›n tam güneﬂ kenar›ndan geçen ›ﬂ›¤›n› gözle-

mek çok zordur. Bir tam tutulma bu olana¤› verebilirdi. Ay, güneﬂ ›ﬂ›¤›n› kapatarak hemen arkadaki artalandaki y›ld›zlar›n görülmelerini, çekilecek
foto¤raflardan konumlar›n› ölçebilecekleri ve varsa bükülmeyi gözleyebilecekleri bir olanak sa¤layacakt›..

1919 tutulmas› 1914-1918 dünya savaﬂ›n› izleyen y›llarda yap›lan büyük araﬂt›rma
gezilerinin ilki idi. Havan›n bululu olma olas›l›¤›na karﬂ›n ekip iki ayr› bölgeye gönderildi. Bu ekiplerden birisine ünlü ‹ngiliz astrofizikçi Arthur Stanley Eddington baﬂkanl›k ediyordu.
Tutulma s›ras›nda foto¤raflar çekildi,
gözlemler yap›ld›. S›ra de¤erlendirmeye geldi..
Tutulmadan sonra, astronomlar foto¤raflar›n ölçümünü yapt›lar. Sonuç : y›ld›z ›ﬂ›¤›ndaki sapma tam Einstein ›n öngördü¤ü
ﬂekilde ç›km›ﬂt›.
Bu tutulma, Bir alman fizikçi taraf›ndan
savaﬂ y›llar› içinde geliﬂtirilen bir kuram›n, ‹ngiliz
astronomlar› taraf›ndan test edilerek do¤ruland›¤›
tutulma olarak hat›rlanacakt›..
Einstein, birden ad›n› tüm gazetelerin baﬂ sayfas›n› süslerken buldu. Tam anlam›yla bir gecede
dünyan›n en ünlü biliminsan› oluvermiﬂti.
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GÜNEﬁ TUTULMALAR
vaﬂ› istememiﬂtir. Herodotus’un yazd›klar›, geçmiﬂten günümüze kadar çok kiﬂi taraf›ndan incelenip araﬂt›r›lsa da bir savaﬂ› durduran bu tutulman›n hangi tutulma oldu¤u kesinlik kazanamam›ﬂt›r. Ancak, en güçlü adaylardan biri, milatan
önce 28 May›s 585’de gerçekleﬂen ve Anadolu’da
K›z›l›rmak bölgesinde izlenen tutulmad›r. Yine Herodotus’a göre, milatan önce 17 ﬁubat 468’de,
Lidya Krall›¤›’n›n baﬂkenti olan Sardis’ten (günümüzde Manisa-Sard bölgesi) izlenen bir halkal›
Güneﬂ tutulmas› gerçekleﬂmiﬂtir. Pers Kral› Xerxes, tutulmay› izlemek için ne yaz›k ki Yunanistan’a do¤ru gitmiﬂtir. Herodotus’un kaydetti¤i bir
baﬂka tutulmaysa, bir y›l sonra milatan önce 477
y›l›n›n 1 A¤ustos’unda gerçekleﬂmiﬂ ve eski Yunan ﬂehri olan Sparta’dan izlenmiﬂtir. Bu kay›ta
göre, Kral Cleombrotus’un Sparta’ya dönüﬂünden, Pers ordu komutan› Mardonius’un MÖ 477
y›l›n›n ilk bahar baﬂlang›c›nda eski Yunan ﬂehri
olan Thessaly’e do¤ru ilerlemesi ve baﬂkent eski
Atina üzerine ikinci sald›r›ﬂ› ve Thermopylae ile
Salamis savaﬂlar›ndan sonraki bir gün, gün ortas›nda gökyüzü ans›z›n kararm›ﬂt›r. Ancak, kay›tlarda geçen tarihlerle modern tarihlerin bir ya da
iki y›l kadar farkl› ç›kmas› bu son iki tutulma tarihi konusunda soru iﬂaretleri oluﬂmas›na yol açmaktad›r.
Güneﬂ tutulmalar›, ﬂaﬂk›nl›k uyand›rabilecek
olaylard›r. Bir tam tutulma s›ras›nda, tam tutulman›n izlenebilece¤i bir bölgedeyseniz e¤er, çevrenizde, yeryüzünde ve gökyüzünde baz› anl›k de¤iﬂimler ve hayvanlar›n buna verdi¤i tepki dikkatinizi
çekecektir. Güneﬂ’in ans›z›n karar›p kaybolmas›yla
gece oldu¤unu sanan kuﬂlar›n bulunduklar› yerden
havalanmalar›, köpeklerin ulumas› ve belki de çok
küçük bir s›cakl›k düﬂüﬂü ile çok hafif bir esintinin
ortaya ç›kmas› buna verilebilecek örneklerdir. Tarih öncesi ça¤larda, Güneﬂ tutulmalar› ve do¤an›n
buna verdi¤i tepki, genellikle mistik hikaye ve mitlerle aç›klanmaya çal›ﬂ›l›yordu.
Eski ça¤larda tutulmalar, yeryüzündeki yaﬂam
için korkutucu olaylard›r. Bir çok mit, tutulmalar›
korkunç olaylar olarak aç›klar. Örne¤in bir
‹skandinav mitine göre, bir büyücü cezaland›r›l›r ve zincire vurulur. Büyücü intikam için gökyüzünde kurtlar
yarat›r ve bunlardan biri Ay içindir. Ay’› yemek ister ve zaman zaman da baﬂar›l› olur. Ay, niye karar›yor olmal›? Norveç mitolojisinde,
ad›na Skoll denen ve Güneﬂ’i takip
eden bir baﬂka kurt vard›r. Zaman zaman Güneﬂ’i yakalar ve yutar. Güneﬂ ans›z›n yok olur. Çin’de gökyüzüyle iliﬂkili tanr›sal bir köpek
bu görevle u¤raﬂ›rken, bir baﬂka
Asya kültüründe bu iﬂi bir ejderha yapmaktad›r. Ad›na sonradan
“The Kingdom of Transylvania”
denen Romanya’n›n halk›nda da
korkunç mitlere inan›lmaktad›r.
Bölgedeki inan›ﬂa göre, insanlar›n olumsuz davran›ﬂlar› Güneﬂ’i etkilemektedir ve Güneﬂ
gökyüzünde karar›p kaybolur.
Herodotus
Güneﬂ kayboldu¤undaysa yeryü-

‹nsanl›k tarihi, iniﬂlerin, ç›k›ﬂlar›n oldu¤u, korku ve cesaretin ama en çok
da merak›n etkin oldu¤u uzun
bir süreçtir. Toplumsal ak›mlar
ve toplumlar aras›ndaki savaﬂlar,
tarihte derin izler b›rakm›ﬂ keskin
dönemeçleri oluﬂtururlar. Tarihin ak›ﬂ›na yön verirler. Bu uzun süreçte insan ve oluﬂturdu¤u toplumlar›n bak›ﬂ
aç›lar›, duygu ve düﬂünce yap›lar›, belli
belirsiz etkiler ortaya koyar. Oysa, daha
geniﬂ bir perspektiften bak›ld›¤›nda bunlar›n, keskin ve k›sa süreli etkilerden çok daha önemli uzun soluklu net etkiler ortaya koyduklar› görülür. Örne¤in, bir do¤a olay›ndan
duyulan korku nedeniyle bunun üzerine gidilememesi toplumlar›n geri kalmas›nda büyük role
sahiptir. Buna en ilginç örneklerden biri, toplumsal bak›ﬂ aç›s›n›n ne kadar önemli oldu¤unu gösteren “Güneﬂ Tutulmalar›”d›r. Güçlü ›ﬂ›¤› ile tüm
yeryüzünü ayd›nlatan, gökyüzünde ›ﬂ›l ›ﬂ›l parlayan Güneﬂ, gün gelir gün ortas›nda tertemiz bir
gökyüzünde, birden bire karar›r. Durduk yerde
Güneﬂ’e ne olmuﬂtur? Elbette, bu iﬂin içinde kötü
güçler olmal›d›r! Bu düﬂüncenin ortaya koydu¤u
korku ve endiﬂe, basit bir astronomik olay›n binlerce y›l çözülememesine ve toplumlar›n geri kalmas›na neden olmuﬂtur. Bu korku, toplumlar›n bilinçalt›nda öyle yer etmiﬂtir ki günümüzün modern dünyas›nda dahi izlerine rastlamak mümkündür.
Kay›tlara geçen ilk Güneﬂ tutulmas› günümüzden 2769 y›l önceye dayan›r. Eski Asya Kronolojisi’nde önemli bir yere sahip olan ve kesin olarak
milatan önce 15 Haziran 763 olarak tarihlenen
bu olay, bir Assyrian yaz›t›nda geçmektedir. Bu
yaz›t d›ﬂ›nda, Babil ve Çin’de daha eski tarihlerde
tutulmalar›n izlendi¤ine iliﬂkin tart›ﬂmalar olsa da
bu tutulmalar›n gerçekli¤i ispatlanamam›ﬂt›r. Sonraki tarihlerde yaﬂanan baz› tutulmalar› Herodotus’un anlat›mlar›nda ö¤reniyoruz. Herodotus, eski bir ‹ran halk› olan Medler ve Lidyal›lar
aras›nda sürmekte olan bir savaﬂ s›ras›nda ortaya ç›kan Güneﬂ tutulmas›n›n, Ege Bölgesi’nde Ayd›n civar›nda yaﬂam›ﬂ olan
Thales taraf›ndan tahmin
edildi¤ini yazar. Tutulma
s›ras›nda Güneﬂ’in bir anda kararmas›yla her iki
taraf›n askerleri silah
b›rak›rlar ve bar›ﬂ imzalarlar.
Tanr›lar sa-
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zünde kötü ﬂeyler olacakt›r. Örne¤in, köpekler
havlar, ulur, baykuﬂlar›n ç›¤l›klar› duyulur ve oray› hayaletler ziyaret eder. En kötüsü de, Güneﬂ
kayboldu¤unda zehirli bir sis çöker ve insanlara
hastal›k getirir. Bu zehirli sis; sular›, meyveleri,
sebzeleri ve hatta yeni y›kanm›ﬂ olup kurumaya
b›rak›lan çamaﬂ›rlar› kirletir ve zehirler. Vampir
ve hayaletlere inanan Transilvanyal›lar, tutulmalar
s›ras›nda temiz nefes alabilmek için a¤›z ve burunlar›n› bezlerle örterler.
‹lk ça¤larda toplumlar›n bu korkutucu mitlere
inanmas›na karﬂ›n, dönemin cesur bilimcileri Güneﬂ’i ve tutulmalar› incelemeyi sürdürmüﬂlerdir.
Büyük olas›l›kla milatan önce 28 May›s 585 tarihinde gerçekleﬂen tutulmay› Thales’in önceden
tahmin etmesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Güneﬂ üzerine dönemin bilimci ve filozoflar›,
Güneﬂ tutulmalar›nda Ay’›n rolünün olup olmad›¤›n› çözmeye çal›ﬂ›yorlard›. Günümüzden 2000
y›ldan daha uzun zaman önce gerçekleﬂen bir tutulma için, MÖ 130 y›l›nda ünlü astronom Hipparchus, farkl› iki bölgede gözlem düzenlemiﬂtir.
Amac›, tutulmalar s›ras›nda ölçüm yaparak, Ay’›n
Yer’den olan uzakl›¤›n› belirlemektir. Bundan
500 y›l sonra Theon ad› verilen bir bilimci, tutulma baﬂlang›c›, ortas› ve sonun zaman›n› ölçmüﬂtür. Bu ölçüm için, bir saatlik zaman dilimini 5 ya
da 6 eﬂ parçaya ay›rabilen bir su saati kullanm›ﬂt›r. Günümüzden 2000 ve 1500 y›l öncesinde bu
gözlemler yap›lsa da asl›nda tutulma s›ras›nda Güneﬂ’in Ay taraf›ndan örtüldü¤ü tam olarak belirlenememiﬂtir. Bunun birkaç nedeni vard›r ve en
önemlisi, ç›plak gözle do¤rudan Güneﬂ’e bakmaktaki zorluk ve tehlikedir. Teleskop ve gerekli donan›m›n geliﬂmesine kadar süren süreçteki zorlu¤a toplumdaki korkular, inançlar ve bunlardan
do¤an zorlamalar da eklenince, tutulmalar üzerine yürütülen bilimsel çal›ﬂmalar oldukça yavaﬂ
ilerlemiﬂtir. 1610 y›l›ndan sonraki y›llarda Güneﬂ’i incelemek için teleskobun kullan›lmas›ndan
sonra tutulmalara iliﬂkin çok daha fazla soru ortaya ç›km›ﬂt›r. Say›s›z bilimci bu sorulara yan›t
bulmak ve bunun için de tutulmalar› incelemek
için tutulman›n izlenebilece¤i bölgelere uzun ve
yorucu yolculuklar yapm›ﬂlard›r. Tüm bu yolculuklarda temel amaç, Güneﬂ ve yeryüzündeki yaﬂam
hakk›nda biraz daha fazla bilgi sahibi olmakt›r.
Francis Bailey, tutulmalardan korkmayan bir
‹ngiliz macerac›d›r. 1796’da el de¤memiﬂ bölgeleri keﬂfetmek için Amerika’ya gelmiﬂtir. Bailey,
New Orleans’a kadar kay›kla gitmiﬂ sonras›nda,
New York’a kadar olan ve 2000 km’yi aﬂan yolu
yaya olarak geçmiﬂtir. Ard›ndan Afrika’y› da keﬂfetmek isteyen Bailey, paras›zlktan bunu baﬂaramam›ﬂ ve önce para kazanmaya karar vermiﬂtir.
Yetene¤i ve çal›ﬂkanl›¤› ile 51 yaﬂ›nda emekli
olur. Bu süreç zarf›nda kendini de geliﬂtirerek ünlü bir astronom olmuﬂtur. 1836 y›l›nda, bir halkal› Güneﬂ tutulmas›n› izlemeyi baﬂarm›ﬂt›r. Halkal›
Güneﬂ tutulmas›, tam Güneﬂ tutulmas› durumunda Ay diskinin Güneﬂ diskini tam olarak örtemedi¤i durumda oluﬂur. Bunun nedeniyse Ay’›n
Yer’e olmas› gerekenden uzak, Güneﬂ’inse yak›n
olmas›d›r. Bailey, bu tutulmay› sevmiﬂ ve yapt›¤›
betimlemelerle di¤er insanlar›n da buna merak
salmas›na yol açm›ﬂt›r. Sonunda o güne de¤in gö-

ARININ ‹LG‹NÇ TAR‹H‹
rülmedik bir e¤ilim baﬂlatm›ﬂt›r: “tutulma gözlemi modas›”. Alt› y›l sonra bir de tam tutulma gözlemi yapm›ﬂt›r. Bu tutulmay› betimlerken, “çok
güzel, görülmeye de¤er, ﬂeref verici” gibi terimler kullanm›ﬂt›r. Bailey’in bu popüler tan›mlamas›, yanl›ﬂ düﬂüncelere sahip olmalar›ndan dolay›
yanl›ﬂ yolda ilerleyen bir çok insan›n fikrinin de¤iﬂmesine ve do¤ru yolu bulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Tutulmalar, insanlar›n bak›ﬂ aç›s›nda korku ve
dehﬂet verici bir olgudan, keyif verici görülmeye
de¤er bir olguya dönüﬂmüﬂtür. Tutulmalar s›ras›nda saklanacak yer aramaktansa, tutulmalar›n izlenebilmesi için gezi ve seyahat planlar› yap›lmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bir çok tam tutulman›n hemen öncesi ve sonras›nda ortaya ç›kan “elmas yüzük” görüntüsüne Francis Bailey’in ad›na “Bailey’s Beads” ad› verilmiﬂtir.
‹lerleyen 50 y›lda gözlem ve bu gözlemler için
yap›lan yolculuklarda amaç, tam tutulma s›ras›nda
ortaya ç›kan ve gümüﬂ bir taça benzeyen parlak
korana hakk›nda daha fazla bilgi edinilmeye yöneliktir. 1860’da, Güneﬂ tutulmas› gözleminde ilk
kez kameralar kullan›lm›ﬂt›r. Elde edilen resimlerde, korona ve prominance gibi yap›lar›n›n gerçekten de Güneﬂ’e ait yap›lar oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
Sonralar› ortaya ç›kan sorular›n baﬂ›ndaysa bu yap›lar›n tam olarak ne oldu¤udur. Sonraki y›llarda
yap›lan gözlemlerde kameralar›n yan›s›ra prizmalar da kullan›lm›ﬂt›r. Prizma kullan›m›ndaki amaç,
prizmadan geçen ›ﬂ›¤›n farkl› renklerde çizgilerin
oluﬂturdu¤u tayfa ayr›ﬂmas›d›r. Farkl› elementler,
bu çizgilerin baz›lar›n›n parlamas›na baz›lar›n›nsa
kararmas›na neden olur. Güneﬂ’teki s›cak gazlar,
baz› parlak ve kal›n çizgilerin oluﬂmas›n› sa¤lar.
Güneﬂ’in bu gözlemlerinde baz› çizgiler hidrojenin,
baz›lar› da helyumun varl›¤› nedenitle oluﬂur. Yap›lan bu ilk tayf gözlemlerinden yaklaﬂ›k yüz y›l
sonra bir bilimci, baz› çizgilerin çok yüksek s›cakl›¤a sahip demir iyonlar› nedeniyle oluﬂtu¤u keﬂfetti. Bu çok yüksek s›cakl›ktaki demir iyonlar›n›n
s›cakl›¤› neredeyse birkaç milyon C derecedir. Geçen yüzy›l›n baﬂlar›na gelindi¤indeyse daha çok
merak edilen konuysa Einstein’›n kuramlar›n›n
gerçekten do¤ru olup olmad›¤›d›r. Tam tutulma s›ras›nda, asl›nda Güneﬂ’in arkas›nda kalan y›ld›zdan gelen fotonlar›n Güneﬂ’in kütle çekiminden etkilenip yollar›n› de¤iﬂtirmesiyle bu y›ld›z görünür
hale gelebilir miydi?

2001 y›l›ndaki bir tam
tutulma s›ras›nda al›nm›ﬂ
ve elmas yüzük etkisini
gösteren foto¤raf.

1858 y›l›ndaki tam güneﬂ tutulmas› s›ras›nda çizilmiﬂ resim.

Görüldü¤ü gibi tutulmalar, Güneﬂi merak
eden bilimcilere yeni yollar ve f›rsatlar sunmaktad›r. Ancak incelemeler o kadar da kolay de¤ildir.
‹lk ça¤lardan bu yana bir çok bilimcinin çal›ﬂmalar› baﬂar›s›zl›kla sonuçlanm›ﬂt›r. Bir çok tutulmada karﬂ›laﬂ›lan baﬂl›ca problem kötü hava koﬂullar›d›r. Ço¤u kez bilimciler, seyahatlar›n›n sonucunda tutulmay› görememiﬂlerdir. Ancak yap›lamayan gözlemleri engelleyen tek neden bulutlar de¤ildir. Baz› ilginç olaylarda yaﬂanm›ﬂt›r
1780’de, tutulma gözlemi yapmak isteyen ilk
Amerikan ekibi yola ç›km›ﬂ ve tutulman›n izlenilebilece¤ini düﬂündükleri Maine’ye gitmiﬂlerdir ancak tam tutulma gerçekleﬂmemiﬂtir. Nedense, bir
hata sonucu ekibin tam tutulman›n izlenebilece¤i
bölgenin d›ﬂ›nda kalmas›d›r. 1851 y›l›nda tam tutulma s›ras›nda koronan›n gözlemi için ilk kez kamera kullan›lmas› kararlaﬂt›r›l›r ve seyahat plan›
yap›l›r. Tutulma s›ras›nda tek kare foto¤raf çekilemez. Ekipte yaln›zca bir foto¤rafc› vard›r ve o
da kameray› haz›rlamay› unutur. 1887’deki tutulmada bir Rus astronom, bulutlar›n gözlemi etkileyece¤inden korkarak bir balon ve baloncu kiralar.
Kalk›ﬂ s›ras›nda baloncu yanl›ﬂl›kla balondan düﬂer. Astronom, yaln›z yükselmek ve balonu kendisi kontrol etmek zorunda kal›r. Astronom tutul-

man›n eﬂsis manzaras›n› görse de bilimsel hiçbir gözlem yapamaz çünkü, balonun kontrolü
zordur ve o bununla u¤raﬂmaktad›r. Y›l, 1914. Bir Alman bilimci,
tam tutulma s›ras›nda Güneﬂ’in ard›nda kalan bir y›ld›z›n görünüp görünmeyece¤ini inceleyip Einstein’›n kuramlar›n›
test etmek ister. A¤ustos ay›nda bir tam tutulma vard›r ve Rusya’dan gözlenebilecektir.
Yaz baﬂlang›c›nda tüm ekipman›n› toplar ve
tutulman›n gözlenebilece¤i bölgeye gider. 1
A¤ustos’a, Almanya Rusya’ya savaﬂ ilan edinciye
kadar herﬂey yolundad›r. Alman bilimci o tarihte
Rusya’dad›r ve cephede Rus hatt›n›n içerisinde
kalmaktad›r. Tutuklan›r ve ekipman›na el konur.
Sonradan iki ülke esirlerini de¤iﬂ tokuﬂ ederken
ülkesine dönüp serbest kalsa da tutulmay› kaç›rm›ﬂt›r. 1958 y›l›nda tam tutulma vard›r ve Büyük
Okyanus’un ortas›ndaki küçük bir ada olan Puka
Puka adas›ndan gözlenebilecektir. Bilimciler tutulma s›ras›nda Güneﬂ koronas›nda bulunabilecek
yeni elementlere ait tayf çizgilerini bulmak için
adaya seyahat düzenlenir. Puka Puka’ya yolculuk
baﬂlayaca¤› gün geldi¤inde gözlem araç gereçleri
haz›r de¤ildir. Ekip gerekli tüm parça ve ekipman› yanlar›na alarak yola ç›kar. Yolculuk s›ras›nda
canla baﬂla çal›ﬂ›r ve adaya ulaﬂ›p tutulma an› geldi¤inde tüm gözlem araç gereci haz›rd›r. Tutulman›n gerçekleﬂece¤i s›rada hava kapat›r...
Tutulmalar sayesinde do¤a hakk›nda çok ﬂeyler ö¤rendik. ﬁimdi kesin olarak biliyoruz ki Güneﬂ tutulmalar›, Ay diskinin Güneﬂ diskini örtmesiyle ortaya ç›k›yor. Bu ve benzeri olaylar› aç›klamak için, mitlere, mistik hikayelere ve bunlar›n
ortaya ç›kard›¤› korkulara ihtiyac›m›z yok. Görünen o ki, korkular›m›zdan da büyük ölçüde kurtulduk. Ancak, binlerce y›ld›r toplumlar›n benli¤inde
yer etmiﬂ korku ve endiﬂelerin baz› izlerini birçok
toplumda görmek de mümkündür. Bunun en
önemli kan›t›, günümüzde bir birinden ba¤›ms›z
iki do¤a olay›n› bir potada eritip yeni korku ve endiﬂelerin türetilmesidir. 11 A¤ustos 1999 tarihinde ülkemizden de izlenen bir tam Güneﬂ tutulmas› gerçekleﬂmiﬂtir. 17 A¤ustos 1999 tarihinde de
ülkemizde Marmara Bölgesi’nde bir deprem meydana gelmiﬂtir. Bir birinden ba¤›ms›z bu iki do¤a
olay› çeﬂitli nedenlerle iliﬂkilendirilmiﬂ ve toplumumuzda yersiz bir endiﬂe ve korku yarat›lm›ﬂt›r.
‹lk ça¤lardaki bilimcilerin yapt›¤› gibi korkular›m›z› bir yana b›rak›p öncelikle tutulmalar ve
depremler hakk›nda bilgilenmeliyiz.

Araﬂ.Gör.
Hasan Ali Dal
Ege Üniversitesi Fen F. Astronomi
ve Uzay Bilimleri Bölümü
Kaynaklar
http://www.thursdaysclassroom.com/
http://www.exploratorium.edu/
http://www.hermit.org/eclipse/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.koeri.boun.edu.tr/
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Babil’de “Tutu
Babilli din adamlar› gök
cisimlerinin
devinimlerini
“okumada”, krallar›n “yazg›lar›n›” ve hava durumunu öngörmede büyük beceri kazanm›ﬂlard›. Ay
ve Güneﬂ tutulmalar›n›, kuyruklu y›ld›zlar›, kurban edilen hayvanlar›n iç
organlar›n›n koﬂullar› gibisinden “iﬂaretleri” yorumlayarak görevlerini yerine getiriyorlard›. Babilli din adamlar› gelece¤i
öngörmede iki yöntem kullan›yorlard›:
1)Haruspex - kurban edilen hayvanlar›n karaci¤erlerinin incelenip yorumlanmas› ve 2) Hemeroloji - gökyüzünün ve gökyüzünde süregelen olaylar›n “okunmas›”.
Erken dönem Babil’de gökyüzü olaylar›n›
“okuma” ve yorumlama önemliydi. Özellikle tutulma ve kuyruklu y›ld›zlara büyük ilgi vard›. Haruspex ve Hemeroloji, yaﬂad›klar› dünyevi olgularla d›ﬂ
dünya aras›nda ussal benzerlikler ve iliﬂkiler kurma
demekti. Buna “denk gelme ilkesi” (principle of
correspondence) ya da “benzerlikler yasas›” (law of
analogies) denir. Önemli olan ﬂey, nesne ve nesnenin içinde bulundu¤u koﬂullarla d›ﬂ dünya aras›nda
bir iliﬂki “görebilmektir”!
Örne¤in tutulmalar Babilliler için felaket anlam›na geliyordu. Çünkü birileri Babillilerin tanr›lar›n› onlar›n gözleri önünde “yiyordu”! E¤er ay, ve daha önemlisi Güneﬂ, gökyüzünden fiziksel olarak yokolacak olursa, bir felaketle karﬂ›laﬂacaklar›na inan›yorlard›. ‹lkeldiler ancak felaket korkusuna kap›lmada son derece hakl›yd›lar. Çünkü tutulmalar›n
bir gök cisminin gölgesinin yeryüzüne düﬂmüﬂ oldu¤unun ay›rd›nda de¤illerdi. O nedenle onlar için tutulmalar, Güneﬂ, ay ve onlar› simgeleyen tanr›lar ve
dolay›s›yla tanr›lar›n yönetimi alt›nda bulunan insanlar için tehlike demekti.
Gökyüzü kültürü önem kazand›kça Babilliler,
din adamlar› için zigguratlar yapmaya baﬂlad›lar.
Zigguratlar, geniﬂ, düz piramitler biçimindeki gözlem tap›naklar›d›r. Babil’in gökbilimci din adamlar›
zigguratlar›n tepesinden tertemiz çöl gökyüzünü incelemeye baﬂlad›lar. Art›k, tutulum çemberi üzerindeki y›ld›zlar›n aras›ndan geçen bibbular›n yolunu
(Anu Yolu) haritalar›na noktalayabileceklerdi. Babilliler zigguratlar›n yap›m›yla birlikte ay takvimlerini
de¤iﬂtirip daha do¤ru olan ve bizim bugün kulland›¤›m›z ay - Güneﬂ takvimine geçtiler. Son olarak
say›sal çizelgeler geliﬂtirdiler. Bu çizelgeler yard›m›yla gök cisimlerinin çevrimsel devinimlerinin haritas›n› ç›kard›lar. Daha önemlisi, tutulum ve kavuﬂum gibi önemli gök olaylar›n›
do¤ru olarak öngörebilme becerisini geliﬂtirdiler.

Ünlü Astrologlar ve Öngörüleri
Astrologlar›n öngörüleri geniﬂ
bir yelpazeye yay›lm›ﬂt›r! evrenin
yokoluﬂu, borsa dalgalanmalar›, deniz yolculuklar›n›n en
güvenlikli zaman›, sa¤l›kl›
ve zeki nesiller yetiﬂtirme amac›yla en uygun
çiftleﬂme zaman›,
vb. Astrologlar›n
horoskop hariB‹L‹M ve TEKN‹K
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Colombus, yerliler ve Güneﬂ Tutulmas›...

talar›na giremeyecek denli küçük ya da büyük bir
ﬂey bulabilmek olas› de¤il; bu haritalara herﬂey girebilir !
Astrolo¤un “sanat›” hem müﬂteri hem de astrolog aç›s›ndan oldukça bencildir. Bu bencillik her iki
tarafa da büyük zararlar verebilir.
Bu tür astrolojik felaketlerden ilki eski Çin kay›tlar›nda görülmektedir. ‹mparator H’in, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle iki astrolo¤unun kafas›n› uçurmuﬂtur. Bir tutulmay› öngöremedikleri için mi yoksa Ay tanr›s›n›n “yenilmesini” engellemek için gerekli törenleri düzenlemedikleri
için mi öldürüldükleri aç›k de¤il!

Milet’li Thales’in tutulma öngörüsü
Çin’li iki astrologun kelleleri, bir tutulmay› öngöremedikleri için mi kesildi tam olarak bilemiyoruz ama, tutulmalar› çok önceden bilmenin, öngörmenin oldukça önemli iﬂlevi oldu¤u yine mitolojiden bilinmekte. Bunlardan en önemlisi ya da en
meﬂhuru Milet’li Thales’in (Do¤um MÖ 600 den önce) öngörüsüdür. Thales, bu konudaki çal›ﬂmalar›
ile Jülien tarihi ile MÖ 585, 28 May›s günü gerçekleﬂen tam güneﬂ tutulmas›n› çok önceden öngördü.
Bu öngörü, filozof bir yaklaﬂ›mla kullan›ld›, Tam
Güneﬂ Tutulmas› bir kehanet, tanr›lar›n bir iﬂareti
olarak sunuldu ve Lidyal›lar ile Medler aras›nda ki
savaﬂ› bitirdi, bar›ﬂ sa¤land›.

Su, Kan ve ‹statistikler
Gök cisimlerinin suyun tepkime oran› üzerine
olan kuramsal etkisi tart›ﬂmam›z aç›s›ndan çok
önemlidir. Su, yaﬂam›n s›v› temelidir; bitki, hayvan
ve insanlar›n toplam a¤›rl›¤›n›n % 50 denlisi sudur.
E¤er, Güneﬂ’ten gelen elektromanyetik ve kozmik
›ﬂ›nlar›n, hücrelerimizdeki, kan›m›zdaki ve di¤er vücut s›v›lar›m›zdaki suyun fiziksel yap›s›n› ve tepkime
oranlar›n› etkiledi¤ini gösterebilirsek, bu sonuç dirimbilim aç›s›ndan çok önemli sonuçlara iﬂaret edecektir.
Bu nedenle, kan özelliklerinin ve tepkime oranlar›n›n Güneﬂ ›ﬂ›nlar›yla ve özellikle Güneﬂ lekeleriyle iliﬂkilendirilme çal›ﬂmalar› hiç de ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r ! Bu ba¤lamda Maki Takata’n›n çal›ﬂma-

lar›na s›kça gönderi yap›lmaktad›r. Takata, “flocculation index” ölçümleri için bir kimyasal test geliﬂtirdi. Ancak doktorlar, klinik kullan›mlarda
“flocculation index” in beklenenden daha çok de¤iﬂti¤ine dikkat ettiler. Bunun üzerine Takata de¤iﬂikli¤in nedenlerini araﬂt›rmaya baﬂlad›.
‹lginçtir ki, Takata , “flocculation index” in Güneﬂ leke etkinli¤ine ba¤l› oldu¤unu söyledi! Daha
da ﬂaﬂ›rt›c› olan›, Takata, test için gerekli olan reagent niceli¤inin gün do¤umundan hemen önce büyük bir art›ﬂ gösterdi¤ini gördü. Takata do¤al olarak, tepkimenin Güneﬂ’ten gelen bir tür ›ﬂ›n›mca
etkilendi¤i sonucunu ç›kard›. Güneﬂ çevrenin (ufkun) üzerine ç›karken hastalar›n›n, onlar›n kanlar›n›n ve test tüplerinin Güneﬂ kaynakl› ›ﬂ›n›mlarca
bombard›mana tutuldu¤u ve bu ›ﬂ›n›m bombard›man›n›n da “flocculation index”ini artt›rd›¤›n› düﬂündü. Bu sonuç, “Güneﬂ ›ﬂ›nlar› kan›m›z› ›s›tt›¤›
için vücut ›s›m›z sabahlar› art›yor” anlam›na gelir !
Dr. Takata araﬂt›rmalar›n› 1930 lu ve 1940 l›
y›llarda sürdürmüﬂtü. O zamanlar dirimsel saatlere iliﬂkin çok ﬂey bilinmiyordu. Ancak ﬂimdi, iç saatlerin ve hormonlar›n vücut kimyam›zdaki günlük
de¤iﬂiklikleri aç›klayabildi¤ini biliyoruz. Bunun
için d›ﬂ kuvvetlere ya da Güneﬂ ›ﬂ›¤› d›ﬂ›nda baﬂka
bir etmene gereksinimimiz yok. Dr. Takata deneylerini yaparken ›ﬂ›k önleyiciler kullanman›n yan›
s›ra yüksekten uçan uçaklar ve Güneﬂ tutulmalar›n› da kullanm›ﬂt›r. Ancak yapt›¤› deneyler iyi denetlenmiﬂ deneyler de¤ildi. Ayr›ca, bu deneyler
çok az say›da kiﬂi üzerinde yap›ld›¤›ndan örnek say›s› da yeterli de¤ildi; buna ba¤l› olarak sonuçlar
istatistiksel olarak önemsiz ve güvenilir olmayan
sonuçlard›.

Christopher Columbus ve Ay Tutulmas›
Yeni Dünya’ya yapt›¤› uzun ve zorlu geçen dördüncü yolculu¤unda Christopher Columbus gemilerinden ikisini terketmek ve son iki karavelini de Jamaica’n›n kuzey sahillerinde karaya oturtmak zorunda kald›.
1504 y›l›n›n ﬁubat ay›na gelindi¤inde Columbus son alt› ay içinde karaya k›s›tlanm›ﬂ at›l bir gemici durumundayd›. Besin stoklar› h›zla tükeniyor-

tulmalar”
du. Daha sonra geliﬂen olaylar› Ferdinad Columbus
ﬂöyle anlat›yor: “Amiral üç gün sonra gece baﬂlarken Ay tutulmas› olaca¤›n› an›msad›. Jamaica’l›
yerlilere, karﬂ›l›¤›n› de¤iﬂik ürünlerle ödedikleri
halde yiyecek maddesi getirmekte ne denli vurdum
duymaz davrand›klar›n› Tanr›’n›n gördü¤ünü söyledi. Tanr›’n›n yerlilere çok k›zd›¤›n› ve onlar› büyük
bir açl›k ve sefaletle cezaland›rmakta kararl› oldu¤unu duyurdu.
“Bunun için Tanr› gökyüzünde sergileyece¤i bir
iﬂaretle cezan›n gelece¤ini belirtecekti. Bu nedenle
o gece Ay’›n yükseliﬂini çok dikkatli izlemelerini istedi. Ay, Tanr›’n›n yerlilere gösterece¤i kötülüklere iﬂaret edercesine gazab›ndan k›pk›rm›z› kesilecekti*. Columbus ile yerliler aras›ndaki konuﬂma
bittikten sonra yerliler ayr›ld›; baz›lar› korkmuﬂ görünürken baz›lar› da bunlar›n boﬂ tehditler oldu¤unu düﬂünüyordu.
“Ancak Ay’›n yükselmesiyle birlikte tutulma da
baﬂlam›ﬂt›; Ay yükseldikçe tutulma ilerliyordu. Bunu gözleyen yerliler ﬂaﬂk›nl›k ve korku içinde a¤layarak ve a¤›tlanarak gemiye her türlü yiyecek ve
içecek ak›tmaya baﬂlad›lar. Amiral’den Tanr›’n›n
gazab›n› durdurmas›n› istiyor ve gelecekte her türlü gereksinimlerini karﬂ›layacaklar›na sözveriyorlard›.
“Amiral bir süre Tanr›’yla konuﬂmak istedi¤ini
belirterek kaptan köﬂküne çekildi. Bu arada tutul-

ma ilerliyordu ve yerliler yard›m etmesi için yalvar›yorlard›. Amiral tam tutulman›n gerçekleﬂti¤ini
ve birazdan geçmeye baﬂlayaca¤›n› bildi¤inden
köﬂkünden ç›kt›, Tanr›’n›n yerlileri affetti¤ini ve
bunun bir iﬂareti olarak Ay’›n k›z›ll›¤›n›n geçece¤ini söyledi. Bu olaydan sonra yerliler bize karﬂ› tutumlar›nda son derece dikkatli olmaya baﬂlad›lar ki
biz de bunu istiyorduk”.
20. yüzy›la dek Güneﬂtac›n› (corona) gözlemenin tek yolu, oturup(!) Güneﬂ tutulmalar›n› beklemekti. Ancak, 1930 lu y›llarda Lyot, koronagraf›
keﬂfetti (Cranmer, 2002). 1970 li y›llardaysa Kohl
ve ark. (1978) ve Withbroe ve ark (1988) (Cranmer, 2002) moröte koronagraf spektrometresi geliﬂtirdi. Bu iki geliﬂmeden sonra güneﬂtac› plazma
fizi¤inin sürekli ve ayr›nt›l› çal›ﬂmalar› baﬂlad›.
1939 y›l›nda Grotrian ve Edlen, daha önce kökeni anlaﬂ›lmam›ﬂ olan salma çizgilerinin, s›cakl›¤›
106 K düzeyinde olan plazmada üretilen yüksek derecede iyonlaﬂm›ﬂ Fe (Demir), Ca (Kalsiyum) ve Ni
(Nikel) O (oksijen) çizgileri oldu¤unu buldu.
Koronagraflar Güneﬂ atmosferindeki büyük ölçekli manyetik alanlar›n geometrisinin saptanmas›na olanak tan›r. 1957 yl›nda Waldmeier, bugün
güneﬂtac› deli¤i (coronal hole) olarak bilinen karanl›k bölgelerin h›zl› güneﬂ rüzgar›n›n üretildi¤i
aç›k manyetik alan çizgilerinden oluﬂan bölgeler oldu¤unu duyurdu.

Haziran 1998 günü SOHO gözlem uydusundaki Koronagrafla görüntülenen manyetik alan
geometrileri ve Güneﬂ’e do¤ru yaklaﬂan iki kuyruklu y›ld›z. Bu kuyruklu y›ld›zlar di¤er tarafta
görülmediler, Güneﬂ’e düﬂmüﬂ olmal›lar.

Prof.Dr. E.Rennan Pekünlü
Ege Üniv. Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
* Tutulma s›ras›nda Ay genellikle bak›r rengi olur. Yer atmosferinden geçip Ay’a ulaﬂan Güneﬂ ›ﬂ›¤›ndaki mavi ve mor bileﬂenler
saç›lma ve k›r›lmaya u¤rar. K›rm›z› ›ﬂ›ksa Ay’a ulaﬂ›r, yans›r
Yer’e döner ve Ay’›n bak›r rengi görünmesine neden olur.
Kaynaklar:
D.W.Olson, Sky&Telescope, Ekim 1992, s. 437.
S.R. Cranmer, Space Science Reviews 101: 229-294, 2002.
Lawrence E. Jerome, Astrology Disproved, Prometheus Books, Buffalo, N.Y. 14215, 1977

Kim Korkar Güneﬂ Tutulmas›ndan

‹skandinav güneﬂ tanr›s› “Solvogn”.
Bir at arabas›n›n hergün güneﬂ
tanr›s›n› getirip her akﬂam geri
götürdü¤üne inan›l›rd›.

.

M.Ö. 565 y›l› 28 May›s›nda Medlerle Lidyal›lar aras›nda beﬂ y›ld›r bütün ﬂiddetiyle süren
meydan savaﬂ› gün ortas›nda havan›n birden karar›p güneﬂin siyaha dönmesi nedeniyle aniden
durur. Yozgat’›n Çaml›bel mevkiine düﬂen Kerkenez da¤›n›n yak›nlar›nda savaﬂan bu insanlar bu
ola¤anüstü durum karﬂ›s›nda tanr›lar›n savaﬂ istemedi¤ini düﬂünürler ve savaﬂa son verirler.
Heredot tarihinden ö¤rendi¤imiz bu savaﬂ›
durduran ola¤anüstü olay neydi? Romantik uydumuz Ay’›n dünyam›z›n etraf›ndaki ola¤an gezintisini yaparken Güneﬂ ile aram›za girerek bir gölge konisi oluﬂturmas›d›r. Bu gölge konisi yeryüzünde nerelere rastlarsa o ﬂansl› bölgelerde güneﬂ tutulmas› gerçekleﬂir. Güneﬂin büyüklü¤ü,
Ay›n büyüklü¤ünün 400 kat› ve Güneﬂin Dünyaya uzakl›¤› Ay›n Dünyaya uzakl›¤›n›n 400 kat›
kadard›r. Bu oranlar sayesinde Dünyam›z tam tutulma olay›na tan›k oluyor. Oranlar farkl› olsayd›
tutulma diye bir ﬂeyi hiç göremeyecektik ya da
M›s›r Güneﬂ tanr›s› “Ra”

yaln›zca halkal› tutulmalar izleyebilecektik. Yani
Ay Güneﬂin önünden küçük bir yuvarlak ﬂeklinde
geçecekti; ayn› Merkür ya da Venüs geçiﬂinde oldu¤u gibi.
Yurdumuzdan son olarak 11 A¤ustos 1999
tarihinde izlenen yüzy›l›n ve ikinci biny›l›n son
tam güneﬂ tutulmas›nda da görüldü¤ü gibi gün
ortas›nda etraf yavaﬂ yavaﬂ kararmaya baﬂlar ve
Güneﬂin yerinde simsiyah bir yuvarlak ve etraf›nda harikulade bir parlakl›k, bir taç oluﬂur ve parlak y›ld›zlar ortaya ç›kar. Ortam›n böyle h›zla de¤iﬂmesi bütün canl›larda bir korku, bir gariplik
ve ürperti yarat›r. Bu anda do¤adan yükselen tutulman›n sesi ya da sessizli¤ini dinlemek ve bu
ola¤anüstü manzaray› izlemek insanlara çok büyük bir keyif verir ve adeta bir al›ﬂkanl›k yarat›r.
Bu nedenle de bu olay› bir kez izleyenler bu
muhteﬂem an› bir kez daha yaﬂayabilmek için
“tutulma kovalayanlar” ordusuna kat›larak her
y›l dünyan›n çeﬂitli yerlerine bu tam tutulma olay›n› izlemeye giderler. ‹zleyebildikleri tutulmalar›n çoklu¤u bu ordunun neferleri aras›nda bir
ö¤ünç kayna¤›d›r.
Güneﬂ tutulmalar› tarihin baﬂlang›c›ndan beri
tüm medeniyetlerin kültürlerinde farkl› biçimlerde yer alm›ﬂt›r. Eski yunandan M›s›r’a, Mezopotamya’dan Çin’e kadar insanlara korku vermiﬂ,
efsanelere kaynak olmuﬂ ve mitolojik ögeler kullan›larak aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Aniden gelen
bu karanl›k, Çin'de ejderhan›n Güneﬂi yemesi
ﬂeklinde alg›lan›rd›. Bu yüzden de tutulma s›ras›nda davullar çal›p, gökyüzüne oklar atarak bu
ejderhay› korkutmaya çal›ﬂ›rlard›. Atinal›lar güneﬂ tutulmas›n› k›zg›n tanr›lar›n iﬂi oldu¤unu dü

ﬂünerek kötü kehanetlerde bulunurlard›. M›s›r’daysa kötü kalpli bir y›lan›n Güneﬂ tanr›s› Ra
ile yapt›¤› kavga olarak gösterildi. Vietnaml›lara
göre bir kurba¤an›n iﬂi olmas›na karﬂ›n Güney
Amerika’da kara bir jaguar›n, ‹skandinavya’daysa güneﬂ tanr›s› solvogn ile ay tanr›s› mani’yi kovalayan iki kurdun marifeti oldu¤una inan›l›rd›.
K›z›lderililerdeyse tutulmalar Ay ve Güneﬂ aras›ndaki kavga olarak tan›mlan›rd›. Mezopotamyal›lar meﬂaleler yakarak sönen y›ld›zlar›n› yeniden
parlatmaya çal›ﬂ›rlard›. Yurdumuzdaysa halk›m›z
teneke çalarak ya da gürültülü sesler ç›karan
aletler kullanarak ve silah atarak Ay’› korkutup
Güneﬂin kurtulmas›na çal›ﬂ›rlar.
Ayn› yerden ikinci bir kez daha gözlenebilmesi belli bir peryoda ba¤l› olmayan güneﬂ tutulmas› 29 Mart 2006 tarihinden sonra ancak
2060‘da yine yurdumuzun bir bölümünden tam
güneﬂ tutulmas› ﬂeklinde gözlenebilece¤i sizlere
verebilece¤im en güzel müjde olacakt›r.
Doç Dr.Atila Özgüç
Bo¤aziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi
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Asterosismoloji :
Y›ld›zlarda Sismik Dalgalar
Astrofizik/Astronomi için ‘uçlar›n disiplini’ dersek fazla abart›l›
say›lmamal›d›r. Devasa büyüklüklerin
yap›, evrim ve/veya dinamik davran›ﬂlar›n› aç›klamak için elektronlar›n, iyonlar›n, kimi kez moleküllerin özelliklerine
baﬂvuruyoruz. Bu giriﬂim, mikro dünyadan
makro evrene müthiﬂ bir seyahatttir asl›nda.
Amaç, evrenin ya da bileﬂenlerinin özelliklerini dünü, bugünü ve yar›n›yla aç›klamakt›r.
Kimi kez çok net bilgilere ulaﬂ›l›yor, kimi kez
de inatla kovalan›yor. Bu disiplinden olmayanlara bulgular›n netli¤i bazen çok ﬂaﬂ›rt›c› geliyor:
Bir ›ﬂ›ktan bu kadar ﬂey nas›l söylenebiliyor? Bilmemiz gereken ﬂey, her y›ld›z›n kendine özgü ›ﬂ›n›m› oldu¤u ve onun da düzenli ve düzensiz de¤iﬂimler göstererek kayna¤›n fiziksel yap›s› hakk›nda adeta ba¤›rd›¤›d›r. Bütün iﬂ o sinyali alacak donan›m ve iﬂleyecek bilgi ve beceriye sahip
olmakt›r.
Evrenin yaﬂ›, en çok merak edilen sorun ve
en çok gereksinimi duyulan niceliklerden birisidir. Do¤al olarak, yaﬂ›n› en kolay belirleyebilece¤imiz makroskopik cisimler y›ld›zlar oldu¤undan,
y›ld›z astrofizi¤inin bulgular› bu bak›mdan da
önemlidir. Y›ld›zlar›n yaﬂam süreleri esas olarak
kütleleri taraf›ndan belirlenir: Kütleleleri ne kadar büyükse yaﬂam süreleri o kadar k›sad›r. Bu
demektir ki, örne¤in, gökadam›zdaki en yaﬂl› y›ld›zlar Güneﬂ benzeri ve daha küçük kütleli y›ld›zlard›r. Öte yandan, bu tür y›ld›zlar›n evrimlerinin
yavaﬂl›¤›ndan dolay› gözlenen klasik özelliklerinden (›ﬂ›n›mgücü, yar›çap› ve s›cakl›k), e¤er y›ld›z
bir küme üyesi de¤ilse, yaﬂ›n› bulmak pek mümkün de¤ildir; bulsak da, hata pay› oldukça yüksektir. Y›ld›zlar›n sismik özelliklerini gözleyebildi¤imiz durumda, klasik yöntemler çal›ﬂmad›¤›
halde, onlar›n yaﬂ› üzerinde önemli saptamalar
yapabiliyoruz. Bu bak›mdan asterosismoloji vaadettikleri bak›m›ndan y›ld›z astrofizi¤inde ve genel olarak evrenbilimde çok önemli bir role soyunmuﬂ durumdad›r. Bize en yak›n y›ld›z sistemi
olan α Centauri sistemindeki Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n her ikisinde de sistemin yaﬂ›na iliﬂkin
bilgi verecek kadar sal›n›m tespit edildi¤inden
asterosismolojinin öngörüleri de geçerlilik
kazand› diyebiliriz.
Son çeyrek yüzy›lda, k›saca y›ld›zlar›n
sismik incelemesi olarak nitelendirebilece¤imiz, asterosismoloji, ç›¤›r aç›c› bulgularla astrofizikte bir disiplin olarak
kendini kabul ettirdi. Baﬂlang›çta,
Güneﬂ sismolojisi (helyosismoloji)
vard› ve 5-dakikal›k sal›n›mlar
olarak adland›r›lan sismik dalgalardan Güneﬂ’in iç yap›s›na
iliﬂkin çok yüksek duyarl›l›¤a sahip sonuçlar (ses h›z›, konvektif zarf›n taban yar›çap›, yüzeydeki helyum bollu¤u ve iç kat-
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manlar›n dönme özelli¤i) elde edildi. Bu sonuçlar›n elde edilmesinde esas olarak kullan›lan ölçüm sal›n›mlar›n frekanslar›d›r.
Asterosismoloji, her türlü y›ld›z›n sismik incelenmesini içermekle beraber, biz yaln›zca Güneﬂ
benzeri sal›n›m yapan y›ld›zlar üzerinde duraca¤›z. Güneﬂ ve benzeri y›ld›zlar›n sismik özelliklerini k›saca irdeleyelim. Güneﬂ’i kocaman, küresel
bir davula benzetebiliriz. Üstelik çok say›da tokma¤› var. On milyon farkl› modda sal›n›ma sahip
oldu¤u düﬂünülmektedir. Tokmaklar da, Güneﬂ’in d›ﬂ k›s›mlar›n› kaplayan konvektif zarf k›sm›nda enerji iletimini sa¤layan konvektif hücreler.
Sismik dalgalar› betimleyen n ve l say›lar›
vard›r. n radyal do¤rultuda çak›l› duran fakat alt› ve üstü z›t evrelerde hareket eden dü¤ümlerin
say›s›n› ifade ederken, l say›s› yüzeyde z›t evrelerde hareket eden kaç farkl› bölgenin oldu¤uyla
iliﬂkilidir. E¤er l=0 ise yüzey bir bütün olarak büyüyüp küçülür; l=1 ise yar› kürelerden birisi büyürken di¤eri küçülür ve yar›m periyot sonra tam
tersi olur. l ne kadar büyükse dalga o kadar yüzey bölgelerde tuzaklanm›ﬂ demektir. l'si s›f›ra
eﬂit olan dalgalar y›ld›z›n merkezine kadar indi¤inden y›ld›zlar›n merkez bölgeleri hakk›ndaki
en iyi bilgiyi düﬂük l'li dalgalar verirler. Zaten bu
tür y›ld›zlar›n zamana ba¤l› olarak en h›zl› de¤iﬂen bölgeleri de merkez bölgeler oldu¤undan y›ld›z›n evrimsel düzeyini de bu bölgeler temsil
eder.
‹ki ucu sabit ipteki sal›n›mlarda çak›l› nokta
say›s› artt›kça sal›n›m›n frekans› da artar. Benzer
ﬂekilde, y›ld›zlardaki n ve l artt›kça dalgan›n da
frekans› artar. Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n sismik
araﬂt›r›lmas› aç›s›ndan önemli olan nokta, frekanslar aras›ndaki küçük ayr›lmalar düﬂük l ler
için evrime çok duyarl›d›r. Frekanslar aras›ndaki
büyük ayr›lmalarsa y›ld›z›n ortalama yo¤unlu¤unu verir ve evrimle göreli olarak daha az de¤iﬂir..
α Centauri sistemindeki çift y›ld›z bileﬂenlerinin her ikisi için de frekanslar aras›ndaki küçük
ve büyük ayr›lmalar yerden yap›lan gözlemler sa-

yesinde saptanabilmiﬂtir. α Centauri A için küçük ayr›lmalar 5,6 μHz, büyük ayr›lmalarsa 106
μHz (Bouchy ve Carrier 2002); α Centauri B için
küçük ay›lmalar 10.1 μHz, büyük ayr›lmalarsa
161 μHz (Kjeldsen ve ark. 2005). Bu sismik
özellikleri y›ld›z iç yap› modellerinde koﬂul olarak kullan›rsak sistemin yaﬂ› için 6-6,5 Milyar civar›nda bir de¤er buluyoruz (Eggenberger ve
ark. 2004; Y›ld›z 2006). Y›ld›zlar›n yaln›zca ›ﬂ›n›mgücü ve yar›çaplar›n› kulland›¤›m›zda y›ld›zlar›n yaﬂ› için çok daha geniﬂ bir aral›k buluyoruz.
Bize yak›nl›¤›ndan dolay›, α Centauri A ve B
y›ld›zlar›, uzaydan yap›lacak sismik amaçl› gözlem projelerinde de öncelikli hedef olarak seçilmiﬂtir. Bu projelerden COROT’un, bu y›l Dünya
yörüngesine oturtulmas› planlanmaktad›r. Yak›n
y›ld›z olmalar›n›n yan› s›ra, bu y›ld›zlar›n a¤›r element bollu¤unun fazla olmas› ve yörünge özelliklerinden dolay› hem gezegen hem de yaﬂanabilir
bölge keﬂfini amaçlayan bir çok projede de öncelikli hedef konumundad›r.
Kütleleri Güneﬂ kütlesine çok yak›n olan bu
y›ld›zlar›n yap›lar›, do¤al olarak, Güneﬂ’inkine
çok yak›nd›r. Bu y›ld›zlar üzerindeki ilginin bu
kadar yo¤un olmas›n›n sonucunda elde edilecek
veriler sayesinde, Güneﬂ’te de çok iyi anlaﬂ›lmayan baz› temel problemlerin (örne¤in, konveksiyon) çözümü için önemli f›rsatlar›n yakalanaca¤›n› umabiliriz. Yeter ki, makro yap›lardaki mikro
dönüﬂümlerin üretti¤i sinyalleri gürültüden ar›nd›r›p y›ld›z yap›s›na iliﬂkin iletisini kendi dilimize
çevirebilelim.
Doç.Dr.Mutlu Y›ld›z
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
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Bize en yak›n y›ld›z sistemi olan α Centauri asl›nda üçlü bir sistem: Yak›n α Centauri, Centauri A ve B. Yak›n Centauri en sönük olan› ve bize en yak›n›, 4,26 ›ﬂ›k
y›l› mesafesinde. ‹kili sistemin bize olan uzakl›¤›ysa 4.36 ›ﬂ›k y›l› (foto¤raf
www.astr.ua.edu’dan al›nm›ﬂt›r).

2006 gök olaylar›
Ocak
1
4
6
8
14
15
21
22
23
25
26
27
29

Venüs Ay’›n 7° kuzeyinde
Yer günberide (Güneﬂ’e en yak›n konumda
~143 milyon km)
‹lkdördün
Mars ve Ay yak›n görünümde
Dolunay, Venüs altkavuﬂumda
(Yer-Venüs-Güneﬂ diziliﬂi)
Satürn ve Ay yak›n görünümde
Spika ve Ay çok yak›n görünümde
Sondördün
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
Antares ve Ay çok yak›n görünümde
Merkür üst kavuﬂumda (Yer-Güneﬂ-Merkür diziliﬂi)
Satürn karﬂ›konumda (Satürn-Yer-Güneﬂ diziliﬂi)
Yeniay

May›s
2
4
5
11
12
13
14
18
20
24
25
27
31

Mars ve Ay yak›n görünümde
Jüpiter karﬂ›konumda (Jüpiter-Yer-Güneﬂ diziliﬂi)
‹lkdördün
Spika ve Ay çok yak›n görünümde
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
Dolunay
Antares ve Ay çok yak›n görünümde
Merkür üstkavuﬂumda (Yer-Güneﬂ-Merkür diziliﬂi)
Sondördün
Venüs ve Ay yak›n görünümde
Mars ve Pollux yak›n görünümde
Yeniay
Mars, Satürn ve Ay yak›n görünümde

Haziran

ﬁubat
5
11
13
17
18
20
21
24
28

‹lkdördün, Mars Ay’›n 2° güneyinde (TBZ 24)
Satürn ve Ay yak›n görünümde
Dolunay
Venüs en büyük ayd›nl›k yüzey
Spika ve Ay çok yak›n görünümde
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
Sondördün
Merkür en büyük do¤u uzan›mda (18°)
Yeniay

Mart
1
5
6
10
11
12
14
17
19
20
21
22
25
27
29

Uranüs kavuﬂumda (Yer-Güneﬂ-Uranüs diziliﬂi),
Merkür ve Ay yak›n görünümde
Mars ve Ay yak›n görünümde
‹lkdördün
Satürn ve Ay yak›n görünümde
Mars ve Aldebaran yak›n görünümde
Merkür altkavuﬂumda (Yer-Merkür-Güneﬂ diziliﬂi)
Dolunay (Yar›gölgede Ay tutulmas› 14/15 gecesi)
Spika ve Ay çok yak›n görünümde
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
‹lkbahar Il›m› (Ekinoks–Gece Gündüz süreleri eﬂit)
Antares ve Ay çok yak›n görünümde
Sondördün
Venüs en büyük bat› uzan›mda (47°)
Venüs ve Ay yak›n görünümde
Uranüs, Merkür ve Ay çok yak›n görünümde
Yeniay (Tam Güneﬂ Tutulmas›)

Nisan
3
5
6
8
13
15
17
21
24
26
27

Mars ve Ay yak›n görünümde
‹lkdördün
Satürn ve Ay yak›n görünümde
Merkür en büyük Bat› uzan›mda (28°)
Dolunay, Spika ve Ay çok yak›n görünümde
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
Antares ve Ay çok yak›n görünümde
Sondördün
Venüs ve Ay çok yak›n görünümde
Merkür ve Ay yak›n görünümde
Yeniay

3
7
8
10
11
18
20
21
22
23
25
27
28

‹lkdördün
Spika ve Ay çok yak›n görünümde
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
Antares ve Ay çok yak›n görünümde
Dolunay
Sondördün, Merkür altkavuﬂumda (Yer-MerkürGüneﬂ diziliﬂi)
Merkür en büyük do¤u uzan›mda (25°)
Yaz Gündönümü (en uzun gündüz, en k›sa gece)
Mars ve Regulus (Aslan) çok yak›n görünümde
Venüs ve Ay yak›n görünümde
Yeniay
Merkür ve Ay yak›n görünümde
Satürn, Mars ve Ay yak›n görünümde

Temmuz
2
3
4
5
8
11
14
17
18
22
23
25
27

Venüs Aldebaran’›n (Arabac›) 4° kuzeyinde
‹lkdördün, Yer günötede (Güneﬂ’e en uzak
konumda ~152 milyon km)
Ay ve Spika çok yak›n görünümde
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
Ay ve Antares (Akrep) çok yak›n görünümde
Dolunay
Uranüs ve Ay çok yak›n görünümde
Sondördün
Merkür altkavuﬂumda (Yer-Merkür-Güneﬂ diziliﬂi)
Mars ve Regulus (Aslan) çok yak›n görünümde
Venüs ve Ay yak›n görünümde
Yeniay
Mars ve Ay çok yak›n görünümde

A¤ustos
1
2

Spika ve Ay çok yak›n görünümde
‹lkdördün, Jüpiter ve Ay yak›n görünümde,
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
4 Ay ve Antares (Akrep) çok yak›n görünümde
7 Merkür en büyük Bat› uzan›mda(19°)
Satürn kavuﬂumda (Yer-Güneﬂ-Satürn diziliﬂi)
8 Venüs ve Pollux yak›n görünümde
9 Dolunay
11 Neptün karﬂ›konumda (Neptün-Yer-Güneﬂ diziliﬂi)
Uranüs ve Ay çok yak›n görünümde
22 Venüs ve Ay yak›n görünümde
23 Yeniay

25
26
28
30
31

Mars ve Ay çok yak›n görünümde
Venüs ve Satürn çok yak›n görünümde
Ay ve Spika çok yak›n görünümde
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
‹lkdördün

Eylül
1
5
7
14
19
22
23
24
26
28
30

Ay ve Antares çok yak›n görünümde, Merkür
üstkavuﬂumda (Yer-Güneﬂ-Merkür diziliﬂi)
Uranüs karﬂ›konumda (Uranüs-Yer-Güneﬂ diziliﬂi),
Venüs ve Regulus çok yak›n görünümde
Dolunay (parçal› Ay tutulmas›), Uranüs ve Ay
çok yak›n görünümde
Sondördün
Satürn ve Ay yak›n görünümde
Yeniay (Halkal› Güneﬂ Tutulmas› – ülkemizden
gözlenemeyecek)
Sonbahar Il›m› (Gece Gündüz süreleri eﬂit)
Merkür, Spika ve Ay çok yak›n görünümde
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
Ay ve Antares çok yak›n görünümde
‹lkdördün

Ekim
5
7
14
16
17
22
23
24
25
25
27
29

Uranüs ve Ay çok yak›n görünümde
Dolunay
Sondördün
Satürn ve Ay yak›n görünümde
Merkür en büyük do¤u uzan›mda (25°)
Yeniay
Mars kavuﬂum konumunda
(Yer-Güneﬂ-Mars diziliﬂi)
Jüpiter, Merkür ve Ay yak›n görünümde
Ay ve Antares çok yak›n görünümde
Merkür ve Jüpiter yak›n görünümde
Venüs üstkavuﬂumda (Yer-Güneﬂ-Venüs diziliﬂi)
‹lkdördün

Kas›m
1
5
8
12
13
18
20
21
25
28

Uranüs ve Ay çok yak›n görünümde
Dolunay
Merkür altkavuﬂumda (Yer-Merkür-Güneﬂ diziliﬂi)
Merkür Geçiﬂi (ülkemizden gözlenemeyecek)
Sondördün
Satürn ve Ay yak›n görünümde
Spika ve Ay çok yak›n görünümde
Yeniay
Jüpiter kavuﬂumda (Yer-Güneﬂ-Jüpiter diziliﬂi)
Merkür en büyük Bat› uzan›mda (20°)
‹lkdördün, Uranüs ve Ay çok yak›n görünümde

Aral›k
5
10
10
12
15
18
19
20
22
25
27

Dolunay
Satürn ve Ay çok yak›n görünümde
Merkür, Mars ve Jüpiter yak›n görünümde
Sondördün
Spika ve Ay çok yak›n görünümde
Jüpiter ve Ay yak›n görünümde
Mars, Ay ve Antares çok yak›n görünümde
Yeniay
K›ﬂ Gündönümü (en k›sa gündüz, en uzun gece)
Uranüs ve Ay çok yak›n görünümde
‹lkdördün

2006’da Gezegenler
Merkür
Güneﬂ’e en yak›n gezegen olan
Merkür, Güneﬂ do¤madan önce
sabaha karﬂ› do¤uda veya Güneﬂ
batt›ktan sonra bat›da, tan olay›
içersinde ve çevrene (ufka) yak›n
bir konumda k›sa süre gözlenebilir.
Gözlenebilecek tarihler özetle ﬂöyle:
Güneﬂ do¤madan k›sa süre önce, sabaha
karﬂ› do¤uda: Ocak 1-Ocak 12 , Mart 19-May›s
11, Temmuz 26-A¤ustos 24, Kas›m 15-Aral›k
21. Bu dönemlerde, dönem sonlar›nda daha parlak durumda olacak. Güneﬂ batt›ktan sonra k›sa
süre bat›da: ﬁubat 8-Mart 6, May›s 26-Temmuz
11, Eylül 12-Kas›m 3. Bu dönemlerde ise dönem
baﬂlar›nda daha parlak durumda olacak.

Venüs
Ocak ay›n›n ilk yar›s›nda,
halk aras›ndaki ad›yla “Akﬂam
Y›ld›z›” olarak, akﬂam saatlerinde bat› ufkunda, en parlak cisim
olarak k›sa süre görülecek. Güneﬂ’e aç›sal olarak yaklaﬂt›¤› hafta
içinde gözlenemeyecek ve daha sonra Ocak sonlar›na do¤ru, sabaha karﬂ›
“Sabah Y›ld›z›” olarak do¤u ufkunda görülmeye
baﬂlayacak. Eylül ay› sonuna kadar, Güneﬂ do¤madan bir süre önce do¤acak ve sabah gökyüzünü süsleyecek.

Mars
Y›l›n ilk günlerinde
Koç tak›my›ld›z› s›n›rlar› içinde, meridyenin
bir-iki saat do¤usunda
görülecek olan K›z›l gezegen her geçen gün Güneﬂ
batt›¤›nda daha bat› yönünde görülecek ve her
geçen gün daha erken batacak. Ekim ay›n›n ikinci yar›s›nda Güneﬂ’e aç›sal olarak yaklaﬂacak, Güneﬂ ile birlikte batacak ve bir süre gözlenemeyecek. Kas›m ay›n›n ilk günlerinden sonra, do¤u ufkunda ve her geçen gün Güneﬂ’ten biraz daha
erken do¤acak, y›l›n son günlerinde Güneﬂ do¤uncaya kadar bir saatten biraz fazla gözlenebilecek.

Jüpiter
Dev-gaz gezegen, y›l›n ilk
günlerinde gece yar›s›ndan
hemen sonra olmak üzere,
her geçen gün daha erken
do¤acak. Nisan sonu-May›s baﬂ›nda, Güneﬂ batt›¤›nda do¤u ufkunda do¤acak, bütün gece gökyüzünde
görülecek ve Güneﬂ do¤arken batacak. Sonraki günler, Güneﬂ batt›¤›nda biraz daha
yüksek konumda olacak ve her geçen gün daha
erken batacak. Temmuz ay› ortas›nda ise akﬂam

saatlerinde meridyende (güney yönünde en yüksek konumda) olup, gece yar›s› batacak. Kas›m
ay› baﬂ›na kadar gece yar›s›ndan önce, bat› yönünde ve her gün daha k›sa süre gözlenecek ve
daha erken batacak. Kas›m ortas›nda, Güneﬂ ile
birlikte batacak ve sabah yine Güneﬂ ile birlikte
do¤acak; sonraki günlerde, her sabah güneﬂten
biraz daha erken do¤arak, k›sa süre görünecek.

Mart ay› süresince Kavuﬂum
(Yer-Güneﬂ-Uranüs diziliﬂi)
konumu nedeniyle gözlenemeyecek olan bu dev gezegen, daha sonra sabah
gökyüzünde görülmeye baﬂlayacakt›r. Hergün Kova tak›my›ld›z› ile birlikte do¤acak
ve Eylül ay›nda karﬂ›konuma (Satürn-Yer-Güneﬂ diziliﬂi) geldi¤inde Güneﬂ batt›¤›nda do¤acak bütün gece gökyüzünde olacak. Y›l
sonuna do¤ru, Kova tak›my›ld›z› ile birlikte, akﬂamlar› bat› yönünde görülecek ve her
geçen gün daha erken batacak.

Satürn
Satürn, y›l›n
baﬂ›nda güneﬂ batt›ktan
bir süre sonra do¤u ufkunda
do¤acak ve gece süresince
gökyüzünde bat›ya do¤ru günlük
hareketini yapacak, sabah Güneﬂ do¤arken batacakt›r. ﬁubat ay›ndan sonra, hava karard›¤›nda
do¤muﬂ olacak, her geçen gün biraz daha bat›ya
do¤ru kayacak, Nisan ortas›nda, Güneﬂ batt›¤›nda meridyende görülecek ve gece yar›s›ndan sonra, sabah olmadan önce hergün biraz daha erken
batacak. Haziran ay› içersinde Mars ile yak›n görünümde olacaklar, sonraki günlerde, Temmuz
baﬂ›na kadar akﬂam saatlerinde bat› ufkunda akﬂam›n ilk saatlerinde görülecek ve bir süre sonra
batacak. A¤ustos ilk haftas›nda Güneﬂ ile kavuﬂum konumunda (Yer-Güneﬂ-Satürn diziliﬂi) olaca¤› için bir süre gözlenemeyecek, daha sonra
sabahlar› Güneﬂ do¤madan önce do¤arak sabah
gökyüzünü süsleyecek. Her geçen gün daha erken do¤acak ve Kas›m ‘›n ilk haftas›nda gece yar›s› do¤muﬂ olacak. Y›l›n son günlerinde ise, Güneﬂ batt›ktan birkaç saat sonra do¤acak ve Güneﬂ do¤madan önce meridyeni geçmiﬂ olacak.

Neptün
Y›l boyunca O¤lak tak›my›ld›z› s›n›rlar› içinde
çok az yer de¤iﬂtirecek olan dev gezegen, Ocak
ortas›na kadar akﬂam ufkunda k›sa süre gözlenecek, daha sonra kavuﬂum (Yer-Güneﬂ-Neptün diziliﬂi) konumu nedeniyle ﬁubat sonuna
kadar Güneﬂ’in arkas›na saklanacak ve gözlenemeyecek. Daha
sonra, sabah do¤uda gözlenecek olan gezegen, 11 A¤ustos
günü karﬂ›konum (NeptünYer-Güneﬂ diziliﬂi) nedeniyle
bütün gece gökyüzünde olacak.
Bu tarihten sonra O¤lak tak›my›ld›z›yla birlikte bat› ufkunda görülecek ve her gün daha erken batm›ﬂ olacak.

Plüto
Y›l boyunca, Y›lan ve Y›lanc› tak›my›ld›zlar›
aras›ndaki s›n›rda bulunacak. En uzak, en so¤uk,
en sönük ve en küçük kaya yap›daki bu gezegen
14 kadir parlakl›¤› ile büyük bir teleskop olmadan gözlenemeyecek.

Uranüs
Ocak ay› süresince akﬂam gökyüzünde Kova
tak›my›ld›z› s›n›rlar› içinde görülecek. ﬁubat ve

Gezegenlerin Y›l Boyunca Parlakl›klar› ve Görünür Büyüklükleri
Parlakl›k (kadir)
Gezegen
Merkür
Venüs
Mars
Jüpiter
Satürn
Uranüs
Neptün
Pluto

En parlak
-2.1
-4.6
-0.7
-2.5
-2.2
5.7
7.8
13.9

Görünür Aç›sal Çap

En sönük
0.9
-3.7
1.8
-1.7
0.4
5.9
7.9
14

En küçük
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31
16.4
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2.2
0.2

Göktaﬂ› Ya¤murlar›
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ya¤muru
Quadrant
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Orion
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zaman aral›¤›
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13 – 20 Kas›m
6 – 19 Aral›k

En Etkin
oldu¤u tarih
3 Ocak
22 Nisan
5 – 6 May›s
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21Ekim
17 – 18 Kas›m
14 Aral›k

En yüksek
say›/saat
40
20
40 – 85
60
20
40
60

(yay saniyesi)
En büyük
11.7
62.6
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44.7
20.5
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1.8
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Tutulmalar ve Merkür
Geçiﬂi
2006’da, iki Güneﬂ tutulmas›, iki de Ay tutulmas› gerçekleﬂecek. Güneﬂ tutulmalar›n›n ilki, 29 Mart’ta meydana gelecek Tam Güneﬂ Tutulmas›. Ülkemiz, bu tutulman›n en iyi izlenebilece¤i ülkeler aras›nda yer al›yor. 29 Mart’taki
Tam Güneﬂ Tutulmas›yla ilgili ayr›nt›l› bilgiyi,
sonraki sayfalarda bulabilirsiniz. ‹kinci Güneﬂ
tutulmas›, 22 Eylül’de halkal› tutulma olarak
gerçekleﬂecek. Bu tutulma, ülkemizden gözlenemeyecek. Tutulman›n gözlenece¤i yerler, baz› Güney Amerika ülkeleri ve Atlas Okyanusu.
Bu y›l›n Ay tutulmalar›, 14/15 Mart gecesi
ve 7 Eylül’de meydana gelecek. 14/15 Mart’taki tutulma, yar›gölge Ay tutulmas› olacak. Ay, bu
s›rada Yer’in yar›gölgesinden geçecek ve buna
ba¤l› olarak parlakl›¤›nda küçük bir azalma gözlenecek. Tutulma, 23:22’de baﬂlayacak ve
04:13’te sonlanacak. 7 Eylül’de gerçekleﬂecek
parçal› Ay tutulmas›, 19:42’de baﬂlayacak. Ay,
21:51’de en fazla gölgelenmiﬂ olacak. Tutulma,
24:00’da sona erecek.
8 Kas›m’da Merkür, Güneﬂ’in önünden geçecek. Ancak, bu olay gerçekleﬂirken, ülkemiz
Yer’in Güneﬂ’i görmeyen, yani gece taraf›nda
olaca¤›ndan, geçiﬂ ülkemizden gözlenemeyecek.

TUG’un Güneﬂ Tutulmas› Etkinlikleri
• 26-29 Mart 2006 günlerinde, MEB deste¤i ile Fizik ve Fen Bilgisi ö¤retmenlerine yönelik “Astronominin Fen Bilimlerindeki Yeri ve
2006 Tam Günes Tutulmas› ve Astronominin
Fen Bilimleri E¤itimindeki Yeri” konulu
sempozyum. (http://www.tug.tubitak.gov.tr/
ogrsem2006.html)
• Anka ra Ü., Ça nak ka le Onse kiz Mart Ü.
ve TUG'un 26-29 Mart 2005 gün le rin de, ortak la sa dü zen le di ¤i, “So lar and Stel lar
Physics Through Ec lip ses” ko nu lu ulus la ra ras› bilimsel bir toplan t›. (http://eclip se2006conf.anka ra.edu.tr/)
• Bo¤a zi çi Ü. Kandil li Gözle mevi ve Deprem Araﬂt›r ma Ens ti tü sü ve TUG tara f›n dan
30 Mart - 1 Ni san 2006 gün le rin de
ger çek leﬂ ti ri le cek olan “Annu al Meeting of
the Balkans, Black Sea and Cas pi an Sea Regio nal Network on Space We at her Studi es”
ko nu lu ulus la ra ra s› bi lim sel top lan t›.
(http://www.ihy2007.bo un.edu.tr/)
• 29 Mart 2006: SRE AC (Sub-Regio nal
Eu ro pe an As tro no mi cal Commit te e, Gü ney
Do ¤u Avru pa Astro no mi Komi te si) Komi te
top lan t› s› (http://www.as tro.bas.bg/SREAC/)
• Hol lan da Grö nin gen Ü. ile bir lik te düzen le nen, Türk ve Hol lan dal› 16 yaﬂ grubu ö¤-

rencilerin kat›la ca¤› Tam Güneﬂ Tutulmas› etkinlikleri projesi olan “Tutul ma 2006 - Konuk
Ö¤renci Etkinli¤i”. Bu projeyle, Hollandal› 20
ö¤renci bir hafta Türk ö¤rencilerin aileleri taraf›ndan konuk edilecek, tutulma gözlemi yan›s›ra kültürel ve tarihi ge ziler yap› lacak, gözlem le rin
de ¤er len di ril me si
ve
kar ﬂ›
et kin lik ler Hol lan da da ger çek leﬂ ti ri le cek.
(http://www.tug.tubitak.gov.tr/
Hol lan da_Bas vu ru.html)
• Uzay Bilim Gençlik Grubu ta ra f›n dan
pro je len di ri len “Total Solar Eclip se as a To ol
of Youth Scien ce Educa ti on” baﬂl›k l› Eylem3
pro je si ne dan›ﬂ man l›k deste ¤i.
• Tam Gü neﬂ Tutul ma s› s›ra s›n da Gözleme vi ve Tu tul ma ﬂe ri di or ta s›n da ye ra lan Il›ca'da ya p› la cak olan bilim sel gözlem ler.
• Tu riz me yö ne lik bilgi len dir me toplan t›la r› ve da n›ﬂ man l›k lar.
• Tutul ma s›ra s›n da yap› la cak ulu sal ve
ulusla ra ra s› gözlem sel ve di ¤er etkin lik ler.
• 5. An tal ya Astro nomi ﬁenli ¤i; Güneﬂ tutul ma s› önce sin de, seçi len 4-5 ilkö¤ re tim okulu ö¤ren ci le ri ne, bir program çerçe ve sin de astro no mi yi tan›t mak, ö¤ ret mek ama c›y la, TEGV
Su na ‹nan K› raç Antal ya E¤itim Park› ve Olimpos Ro tary Ku lü bü ile ortak la ﬂa ola rak her y›l
dü zen le nen etkin lik le rin beﬂin ci si.

Y›l Boyunca Gezegenlerin Parlakl›klar›

İç gezegen yörüngesi
(Merkür, Venüs)
en büyük
uzanım
Yer

karşıkonum

Güneş

altkavuşum

üstkavuşum
kavuşum

Dış gezegen yörüngesi
(Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüto)

Ay ve Gezegenlerin
Konumlar›yla ‹lgili Terimler
Karﬂ›konum: Gezegen - Yer - Güneﬂ diziliﬂi.
Altkavuﬂum: Yer - Gezegen - Güneﬂ diziliﬂi.
Üstkavuﬂum: Yer - Güneﬂ - ‹ç Gezegen diziliﬂi.
Kavuﬂum: Yer - Güneﬂ - D›ﬂ Gezegen diziliﬂi.
En büyük Uzan›m: ‹ç gezegenin Güneﬂ’le en büyük
görünür uzakl›¤›.
Enberi: Ay’›n Yer’e en yak›n oldu¤u konum.
Enöte: Ay’›n Yer’e en uzak oldu¤u konum.
Günberi: Yer ve di¤er gezegenlerin Güneﬂ’e en yak›n olduklar› konum.

Günöte: Yer ve di¤er gezegenlerin Güneﬂ’e
en uzak olduklar› konum.
Ay, Yer’e en yak›n konumda iken, gökyüzünde en büyük aç›sal çapa sahip olur, yani enbüyük
görünür. enötede iken aç›sal çap› en küçük olur,
yani enküçük görünür. Bu durum, Ay’›n Yer etraf›ndaki dolanma dönemi olan her 27.5 günde
tekrarlan›r, ancak, Yer’e uzakl›k de¤erleri az da
olsa de¤iﬂik olur. 2006 y›l› süresince Yer – Ay
uzakl›¤› 56 Yer yar›çap› (yaklaﬂ›k 357160 km)
ile 63.75 Yer yar›çap› (yaklaﬂ›k 406590 km)
aras›nda de¤iﬂecektir. Ortalama Ay-Yer uzakl›¤›
yaklaﬂ›k 384000 km olarak kullan›l›r.

Güneﬂ’in De¤iﬂkenli¤i Yer’in ‹klimini Etkileyebilir mi?
.

Güneﬂ-Yer etkileﬂimi.

Bilimciler güneﬂin de¤iﬂkenli¤iyle iklim aras›ndaki iliﬂkiyi uzun zamand›r araﬂt›r›yor. Meteoroloji uzmanlar›na göre; Yerküre uzayda d›ﬂ ortamdan tamamen izole bir gökcismi olamaz.
Hem uzun süreli iklim de¤iﬂimi hem de günlük
hava de¤iﬂimleri güneﬂ etkinli¤i (aktivitesi) ile
iliﬂkili olmal›d›r. Bundan dolay›, bu etkileﬂimin
do¤as› üzerine araﬂt›rmalar yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Avrupa Uzay Ajans› (ESA)’n›n uzay araçlar› SOHO(Solar and Heliospheric Observatory), Cluster
ve Ulysses’den al›nan verilerle güneﬂ aktivitesinin Yer üzerindeki iklimi nas›l etkiledi¤ini çözmeye yarayacak bilgiye sahibiz. Bu çal›ﬂma “Uzay›n
Hava Durumu” gibi yeni bir hava durumu türünün ortaya ç›kmas›na ilk ad›m olmuﬂtur.
Güneﬂ’in iklimi etkileyebilmesi için önce ken-

disinde baz› de¤iﬂimler olmas› gerekir. Görünür
dalgaboylar›ndaki ›ﬂ›kta bak›ld›¤›nda genelde sabit bir ›ﬂ›k gözlenirken, bu dar dalgaboyu aral›¤›
d›ﬂ›ndan al›nan uydu verileri dramatik de¤iﬂimler
gösterir. Örne¤in, Güneﬂ yüklü parçac›klarla dolu bir rüzgar salar. “Güneﬂ rüzgar›” olarak adland›rd›¤›m›z bu rüzgar, de¤iﬂkendir. Güneﬂ’ten ç›kan moröte ›ﬂ›n›m da de¤iﬂir. Yer’in uzaydaki yak›n komﬂulu¤uyla Güneﬂ’in de¤iﬂkenli¤i aras›ndaki etkileﬂimi araﬂt›ran çal›ﬂmalar “Uzay›n Hava
Durumu” olarak bilinen bir bilim dal›d›r.
Güneﬂ’in bu de¤iﬂkenli¤i, Güneﬂ’in manyetik
davran›ﬂ›n›n de¤iﬂiminden etkilenir. Güneﬂ’in
manyetik davran›ﬂ› 11 y›ll›k bir çevrim içinde bir
minimum bir de maksimumdan geçer. Çevrimin
maksimum oldu¤u durumlarda güneﬂ rüzgar›, f›rt›na halini al›r. Çünkü, yüklü parçac›klar güneﬂ
yüzeyindeki patlamalar s›ras›nda artan bir ye¤inlikle d›ﬂa do¤ru h›zla f›rlat›l›r. Bu gibi patlamalar
s›ras›nda serbest kalan enerji bir milyar megatona ulaﬂabilir (Hiroﬂima’ya at›lan atom bombas›ndan yay›lan enerjinin 66 milyar kat›). Böylesi
olaylar de¤iﬂen moröte salman›n da kayna¤›d›r.
ESA’n›n güneﬂe ait uzay donanmas› de¤iﬂik noktalardan bu olaylar› çok dikkatli gözlüyor. ESA/NASA’n›n ortak arac› olan SOHO, Güneﬂ’i sürekli olarak gözleyerek güneﬂ
aktivitesine iliﬂkin verileri kaydeder. H›zla
yaklaﬂan güneﬂ rüzgar› Yer’in manyetik alan›yla karﬂ›laﬂt›¤›nda, uzay›n de¤iﬂik yerlerinden gözlem yapan uydular güneﬂ rüzgar›n›n
bütün görüntüsünü ortaya ç›kar›r. Meteorolojik verilerle iliﬂkilendirilen bu veriler Güneﬂ’in Yer üzerindeki etkisini çal›ﬂmaya yararl› çok k›ymetli bilgi kayna¤›d›r.
Bilimciler bugünlerde Güneﬂ-Yer etkileﬂimini aç›klayabilen üç ana mekanizmay› araﬂt›r›yor. Birincisi, Güneﬂ’in de¤iﬂen moröte sal-

malar› Yer atmosferindeki ozon üretimini, ozon
katman›n›n de¤iﬂimini ve büyük ölçekli hava ak›m›n› etkiler. ‹kincisi, f›rt›na ﬂeklini alan güneﬂ
rüzgar›, Yer’in üst ve zaman zaman alt atmosferinin elektriksel özelliklerini etkiler. Üçüncüsü,
güneﬂ aktivitesinin minimum oldu¤u y›llarda
(içinde bulundu¤umuz y›l gibi) güneﬂ rüzgar› daha zay›ft›r, dolay›s›yla gökada içi kozmik ›ﬂ›nlar
yer atmosferine daha kolay girebilir. Bu ›ﬂ›nlar
uzayda çok daha uzaklardan ivmelenerek gelen
ve güneﬂ rüzgar› taraf›ndan taﬂ›nan parçac›klardan daha a¤›r ve daha fazla enerjilidir. Bilimcilere göre, güneﬂ rüzgar› taraf›ndan etkilenmiﬂ kozmik ›ﬂ›nlar›n hareketi, yeryüzüne yak›n alçak bulutlar›n oluﬂumunu kuvvetlendiren koﬂullar› üretir. Bu mekanizmalar›n herbirinin anlam› ve birbirleriyle iliﬂkileri tam olarak bilinmiyor ve araﬂt›r›lmaya aç›k olarak duruyorlar.
Prof.Dr.Serdar Evren
Ege Üniversitesi Fen F.
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Güneﬂ rüzgar› ve Yer’in manyetik alan›.

Yak›n Gelecekteki Güneﬂ Tutulmalar›
Tarihi
2006 Mart 29

Türü
Tam

Maksimum süre
04dk07s

2006 Eylül 22
2007 Mart 19
2007 Eylül 11
2008 ﬁubat 07
da
2008 A¤ustos 01
2009 Ocak 26
ya, Avustralya
2009 Temmuz 22
2010 Ocak 15
2010 Haziran 11

Halkal›
Parçal›
Parçal›
Halkal›

07dk09s
02dk12s

Nerelerden Gözlenebilecek
Afrika, Avrupa, Asya
(Tam Tutulma hatt› Türkiye’den geçecek)
Güney Amerika, Bat› Afrika, Antarktika
Asya, Alaska
Güney Amerika, Antarktika
Antarktika, Do¤u Avustralya, Yeni Zelan-

Tam
Halkal›

02dk27s
07dk54s

Kuzey Amerika, Avrupa, Asya
Güney Afrika, Antarktika, Güneydo¤u As-

Tam
Halkal›
Tam

06dk39s
11dk08s
05dk20s

Do¤u Asya, Pasifik Okyanusu, Hawaii
Afrika, Asya
Güney Amerika’n›n güneyi

2060 Nisan 30

Tam

05dk15s

Afrika, Asya
(Tam Tutulma hatt› Türkiye’den geçecek)

Afrika, Asya, Avrupa da gözlenebilecek birçok Güneﬂ Tutulmas› ülkemizden de Parçal› tutulma olarak gözlenebilecektir.
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Evet, Yaln›zca bir dakik
11 A¤ustos 1999 y›l›nda gerçekleﬂen Tam
Güneﬂ Tutulmas›n› Ege Üniversitesi Astronomi
Bölümü ile Elaz›¤ Harput'ta görüntülemiﬂtik. Bu
benim ilk Tam Güneﬂ Tutulmas› deneyimim olmuﬂtu. Güneﬂ Tutulmas› s›ras›nda bu mucizevi
olay karﬂ›s›nda çok etkilenmiﬂtim ve o an karar
verdim. Tam Güneﬂ Tutulmas› nerede olursa gidip
bu büyüyü bir daha yaﬂamal›yd›m.
4 Aral›k 2002 tarihindeki Tam Güneﬂ Tutulmas›n› Atlas Dergisi için görüntülemek üzere Güney Afrika'ya gitmiﬂtim. Bir ay kadar öncesinden
bölgeye giderek Afrika'da tutulma hatt›ndaki insanlar›n yaﬂant›lar›n› ve etkinliklerini foto¤rafl›yacakt›m.
Tutulmadan 5 gün önce Messina kentine gelmiﬂtim. Nadir görülen bu gök olay› 4 Aral›k
2002'de güney yar›kürede gerçekleﬂecek, Angola, Bostvana, Zimbabve, Güney Afrika, Mozambik
ve Avustralya'dan gözlenecekti. Olaya tan›k olabilmem için verileri iyi de¤erlendirmem gerekmiﬂti.
Avustralya tutulma hatt›n›n sonunda yer al›yordu.
Tam tutulma süresi 30 saniyeydi. Bu nedenle
Avustralya yerine Afrika'da karar k›lm›ﬂt›m. Tutulman›n ilk görülece¤i yer Angola'yd› ve burada
tam tutulma süresi 49 saniyeydi. Tutulman›n
son görülece¤i yerse Mozambik'ti, süre 1.32
saniye. Fakat Mozambik'te okyanusa yak›nl›¤›ndan dolay› nem oran› yüksekti. Bu durum
tutulma an›ndaki ani ›s› düﬂüﬂüyle puslanma
ve bulutlanmaya yol açabilirdi. Güney Afrika bu koﬂullarda en ideal yer olarak görünüyordu. Hem süre uzun hemde iklim
görece daha uygundu. Çözümlemem
gereken bir sorun daha vard›; Güney
Afraka'n›n neresi? Kruger National
Park iklim bak›m›ndan iyi görünüyordu, fakat vahﬂi yaﬂam yüzünden kamp kurmaya pek uygun
de¤ildi. Daha bat›s› da ya¤mur ormanlar›n›n etkisiyle
y›l›n büyük bölümünü bulutlu geçiriyordu. Sonunda en uygun yerin Kalahari Çölü'nün s›cak ve
kuru iklimin-
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den etkilenen Messina kenti ve çevresi oldu¤u
yarg›s›na vard›m.
Limpopo eyaletinin düzenledi¤i tutulma festivali de kente vard›¤›m bu gün baﬂlam›ﬂt›. Güney
Afrika'n›n birçok yerinden gelen kabile dansç›lar›
gruplar halinde gösteri yap›yorlard›. Bu gruplardan biri de Zululard›. Yüzü aﬂk›n erkek dansç›
a¤›zlar›nda üflemeli çalg›larla güneﬂi sembolize
eden daireler çizerek dans ediyorlard›. Çok etkilenmiﬂtim. Bu kadar çok ve çeﬂitli üflemeli çalg›dan ç›kan ses havada büyülü titreﬂimler yarat›yordu. Oysa yaln›zca ayn› ezgi tekrar ediyordu. Dikkatimi dahada verdi¤imde fark ettim ki her çalg›dan yaln›zca bir nota ç›k›yordu. Bu tek tek notalar s›ras›yla bu büyülü ezgiyi oluﬂturuyordu. Bir
kad›n grubuysa Venda Dili'nde ﬂark› söyleyip davul çal›yor ve dans ediyordu. Yar›dan fazlas›n›n
s›rt›nda beﬂ alt› ayl›k bebekler vard› ve bebekler
bu durumdan memnun görünüyorlard›.
Tutulma günü yaklaﬂt›kça izlemek için binler-

ce insan bölgeye ak›n etmeye baﬂlam›ﬂt›. Kamplarda ya da pansiyonlarda yer bulmak imkans›zd›.
Hatta Yol üzerindeki a¤açlardan birinin alt› bile
boﬂ de¤ildi. Gece 30 C gündüz 55 C dereceyi bulan çöl s›cakl›¤›nda bu hiç te çekilir gibi de¤ildi.
Iss›z olan heryer bugün insanlar›n ak›n›na u¤ram›ﬂt›. ‹nsanlar festivalleri izlerken bir yandanda
ufukta akbabalar gibi gezinen bulutlara bakarak
yorum yap›yorlard›. Tutulmaya iki gün kalana kadar hava raporlar›na ulaﬂabiliyordum. Son iki gün
böyle ﬂans›m›n olmay›ﬂ›ndan dolay› iﬂim sürprizlere kalm›ﬂt›. Tutulmadan önceki gün tek bir bulutun kalmay›ﬂ› harkesin yüzünü güldürmüﬂtü.
Son gün uzun u¤raﬂ›lar›n ard›ndan keﬂfetti¤im Zimbabve s›n›r›ndaki Limpopo Nehri k›y›s›na
ulaﬂt›m. Kurumuﬂ nehir yata¤›n›n Zimbabve s›n›r›n› oluﬂturan bölümünü metrelerce eninde tel örgü ve uyar› levhalar› kapat›yordu. Messina'n›n 60
kilometre uza¤›nda oldu¤umdan pek insan yoktu.
Nihayet hava karard›.Gece boyunca ayarlama-

ika için….

(Bir Tam Tutulma Öyküsü)*

lardan sonra teleskopumu kurdum ve binlerce y›ld›z›n alt›nda beklemeye baﬂlad›m. Ancak benim
için s›rad›ﬂ› bir durum söz konusuydu. Türkiye'nin
ya da Kuzey yar›kürenin herhangi bir yerinde teleskopa, çekim ya da gözlem yap›lacak yerin enlemine göre e¤im verir ve gece Kutupy›ld›z›'na
yönlendirirdim. Böylece kuzey güney yönlerini neredeyse kusursuz bulurdum. Sonraki aﬂamada da
Dünya'n›n dönüﬂ yönünün tersine hareket ettiren
takip motorunu çal›ﬂt›r›r ve gök cisimlerini teleskopun görüﬂ alan›na sabitlerdim. Ancak güney yar›kürede Kutupy›ld›z› görülemiyordu. Dahas› Kutupy›ld›z› gibi yön bulmada referans al›nabilecek
bir y›ld›z da bulunmuyordu. Bu nedenle gece pusulalarla yaklaﬂ›k olarak kuzey güney yönlerini
buldum. Gece karanl›¤›nda ayarlama yapmak
epey zordur. Ama el fenerini açmak da baﬂl› baﬂ›na bir sorun oldu. Iﬂ›¤› gören böcekler teleskopun

baﬂ›na hücum ediyorlard›. Ufac›k böcekten ne
olur denilecek cinsten böcekler de¤ildi bunlar.
Hayat›mda gördü¤üm en büyük sivrisineklerle bu
ayarlamalar s›ras›nda tan›ﬂt›m. Uzun süren ayarlamalardan sonra herﬂey mükemmel gidiyordu. Ne
bir bulut, ne bir aksakl›k, yaln›zca biraz böcek o
kadar.
Birkaç saatlik uykudan sonra gözler gökyüzüne çevrildi. Olamaz! Gökyüzü bulutlanmaya baﬂlam›ﬂt›. Hemen havan›n aç›k gibi göründü¤ü Zimbabve'ye geçme ﬂans›n› düﬂündüm. S›n›r kap›s›
80 kilometre uzaktayd› ve tutulmaya bir saat vard›. An›nda vazgeçtim. Ard›ndan rahatlatan bir haber geldi. Mozambik'in büyük k›sm› ve Güney Afrika'n›n Messina d›ﬂ›ndaki her yeri ya¤mur alt›ndayd›; bizimki kötünün iyisi olmuﬂtu.
‹lk temas 07.12 de baﬂlamas›yla bulutsuz yer
kalmam›ﬂ say›l›rd›. Moraller alt üst olmuﬂtu. Bu-

lutlar›n aras›ndan Ay'›n Güneﬂ'i yavaﬂ yavaﬂ örtmeye baﬂlad›¤› görülebiliyordu. Her gördü¤ümde
bir yada iki foto¤raf ancak çekebiliyordum. Tam
tutulmaya 4 dakkika kalm›ﬂt› ki simsiyah bir bulut güneﬂin önüne geldi ve durdu. Umutsuzca son
filmlerimi de¤iﬂtirirken çok güçle bir rüzgar esmeye baﬂlad›. Çöl kumlar›n› gözlerimin , saçlar›m›n ve ekipmanlar›m›n her yerine doldurdu. Moralim dahada bozulmuﬂtu. Ama morali tek bozulan ben de¤ildim. Rüzgar o simsiyah bulutunda
moralini bozmuﬂtu. Bulut yön de¤iﬂtirmiﬂti. Güneﬂin önü aç›lmas›ndan bir iki saniye sonra tam tutulma baﬂlad›. ‹nan›l›r gibi de¤ildi. Bütün gökyüzü kapal› yaln›zca bizim bulundu¤umuz alan aç›kt› ve tutulmada o anda gerçekleﬂiyordu. ‹ﬂte herﬂey ordayd›. S›ras›yla Baily boncuklar›, elmas yüzük ve taç katman› (korona)…
Teleskopumu toplay›p Messina'ya do¤ru yola
ç›kt›m. Toprak yolda ilerlerken bir baobao a¤ac›n›n alt›nda anneleriyle oturan iki çocuk gördüm
ve durdum. Vendal› ailenin foto¤raflar›n› çekerken tutulmay› izleyip izlemediklerini sordum. Çocuklar gülümserken anneleri araya girdi "Evet
gördük. Çok güzeldi. Burada bir sonraki tutulma
ne zaman olacak?" Yan›t için bir an duraksad›m."2030" dedim Çocuklar›na anlamad›¤›m bir
birﬂeyler söyledi ve bana "daha çok varm›ﬂ" dedi.
"Siz hangi ülkeden geldiniz?" Türkiye'den geldi¤imi ve Güneﬂ Tutulmas› için burada oldu¤umu
ö¤renince ﬂaﬂ›rd›. "Yaln›zca bir dakika için
mi o kadar uzaktan geldiniz?" Gülerek yan›t verdim : "Evet, yaln›zca bir dakika
için.."

Ku bi lay Ak de mir
Atlas Dergisi Foto¤rafç›s›
Tutulma Avc›lar› Projesi
Belgesel Sorumlusu
* (Atlas Dergisi, Mart 2003 say›s› “Afrika’da Bir Dakika” baﬂl›kl› yaz›dan
k›salt›larak derlenmiﬂtir.)

Foto¤raflar :
Kubilay Akdemir / Atlas
(Yer: Messina –
Güney Afrika)
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Güneﬂ’in yap›s›, evrim
Çevremizde gerçekleﬂen do¤a olaylar›n›n çok
büyük bir k›sm›, do¤rudan ya
da dolayl› olarak, Güneﬂ’in
merkez bölgelerinde gerçekleﬂen
nükleer tepkimelerin sonucunda
sal›nan enerjiye ba¤l›d›r. Bu sal›nan
enerjinin miktar›ndaki de¤iﬂim elbette
ki yeryüzündeki bütün bir hayat› etkileyecek sonuçlara yol açabilir. Bu bak›mdan, Güneﬂ’in merkezi, yaln›zca Dünya
için de¤il, bütün Güneﬂ sistemi için hayati
bir öneme sahiptir. Gün gelecek, merkezdeki bu hidrojen yak›t bitecek ve merkez bölgeler çökerken d›ﬂ k›s›mlar Dünya’y› içine alacak
kadar geniﬂleyecektir. Baﬂka y›ld›zlar›n at›klar›yla buluﬂma süreci baﬂlam›ﬂ olacak. Ancak,
aceleye gerek yok, o güne daha çok zaman var
(4-5 milyar y›l); ﬂimdiye kadar yak›t›n yaln›zca yar›s› kullan›lm›ﬂ durumda.
Çok karmaﬂ›k görünse de, dev bir nükleer f›r›n olan Güneﬂ’in iç yap›s›n›n ve evriminin baz› temel özelliklerini, bildi¤imiz fiziksel yasalarla
önemli oranda aç›klayabiliyoruz. Bu yaz› da bu
aç›klama çabas›n›n bir ürünü olarak görülmelidir.
Güneﬂ’e iliﬂkin, do¤al olarak, günümüzde de araﬂt›r›lmaya de¤er, henüz yeterince aç›k olmayan bir
çok sorun vard›r. Bu bak›mdan, di¤er y›ld›zlara
göre çok daha ayr›nt›l› olarak bildi¤imiz Güneﬂ’in
y›ld›z astrofizi¤inde her zaman çok özel bir konumu olmuﬂtur.
Bize yak›n olmas›n›n sayesinde yüzey s›cakl›¤›, yar›çap›, ›ﬂ›n›mgücü ve kütlesi çok iyi bir ﬂekilde saptanmaktad›r. Yüzey s›cakl›¤› 5780 K, yar›çap› (Rθ) ise yaklaﬂ›k yediyüzbin km. Iﬂ›n›mgücü
ve kütlesiyse ancak gündelik yaﬂamda kullan›lmayan rakamlarla ifade edilebilir: Birincisi yaklaﬂ›k
olarak 4 milyar çarp› trilyon çarp› trilyon erg/s,
ikincisiyse 2 milyar çarp› trilyon çarp› trilyon
gram. Bu büyük say›lar› bilimsel gösterimle k›saca, Lθ=3,846x1033 erg/s ve Mθ=1,989x1033 gram
ﬂeklinde yazabiliriz.
Sismik özelliklerinin incelenmesi bak›m›ndan
da Güneﬂ’in çok özel bir önemi vard›r. Yer konuﬂlu 7 özdeﬂ gözlemevinden oluﬂan GONG a¤›ndan
ve Güneﬂ’le Dünya aras›ndaki lagranj noktas›nda bulunan SOHO uydusundan yüksek duyarl›kl› veriler elde edilmektedir (ﬁekil 1’de bu uydudan çekilmiﬂ bir Güneﬂ foto¤raf› verilmiﬂtir). Baﬂka deneysel yollardan elde edilemeyen bu bilgiler Güneﬂ’in yap›s›na ve evrimine ›ﬂ›k tutmaktad›r. p(bas›nç)-modundaki çok say›da titreﬂimin gözlenen
frekanslar› kullan›larak, Güneﬂ’in
merkezinden yüzeyine kadar ses h›z› çok yüksek bir duyarl›l›kla saptanm›ﬂt›r (Basu & Antia 1996).
Bu saptamay› olanakl› k›lan,
her bir titreﬂimin Güneﬂ içerisinde farkl› derinliklere
inebilme yetene¤idir.
Yine bu sismik dalgalar›n gözlenen frekanslar›n› kullanarak,
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ﬁekil 1- SOHO uydusundan elde edilmiﬂ bir Güneﬂ görüntüsü
(http://sohowww.nascom.nasa.gov).

vektif zarf›n›n taban›yla merkezi aras›ndaki mesafe 0,713 Rθ (Basu ve Antia, 1997) ve yüzeyindeki helyum bollu¤u 0,246 (bir gramdaki pay) olarak bulunmuﬂtur (Basu ve Antia, 1995).

Güneﬂ’in ‹ç Yap›s›
Y›ld›zlar›n yap›s›n› ve bu yap›n›n zamanla de¤iﬂimini betimleyebilmek için onlar›n denge özelliklerini hat›rlamak gerekir. Y›ld›zlar hidrostatik
dengededirler. Öyle ki, y›ld›z›n her katman›n›
merkeze do¤ru (kütle-çekim kuvvetinin etkisiyle)
düﬂmemesini sa¤layan, o katman›n hemen alt taraf›ndan yukar›ya do¤ru uygulanan bas›nç kuvvetidir. Bir baﬂka deyiﬂle, normal bir y›ld›z›n herhangi bir iç katman›n›n üzerindeki kuvvetler toplam› s›f›rd›r. Daha do¤rusu, z›t yöndeki kuvvetlerin de¤erleri birbirine çok yak›nd›r. Bu durumda,
y›ld›z›n bir katman›nda bas›nç herhangi bir nedenle artarsa ilgili katman civar›nda geniﬂleme, azal›rsa büzülme olur. Güneﬂ’in ya da y›ld›zlar›n evrimini kontrol eden süreç tam da böyle iﬂlemektedir. Bas›nc›n azald›¤› yerlerde büzülme (nükleer
tepkimelerin gerçekleﬂti¤i merkez bölgeler), artt›¤› yerlerde (gittikçe daha çok ›s›t›lan d›ﬂ katmanlar) ise geniﬂleme olur. Z›t yöndeki kuvvetlerin
de¤eri birbirine ne kadar yak›nsa bu de¤iﬂimler
de o kadar yavaﬂ olur. Özellikle, Güneﬂ ve daha
küçük kütleli y›ld›zlardaki de¤iﬂimlerin gözlenebilmesi için milyonlarca hatta milyarlarca y›l›n geçmesi gerekiyor.
Benzer ﬂekilde y›ld›z›n yüzeyinden d›ﬂ uzaya
yayd›¤› enerjiyle merkez bölgelerde üretilen enerjinin dengeli olmas› gerekir. Buna ek olarak,
enerjinin üretildi¤i yerden yüzeye kadar dengeli
bir ﬂekilde aktar›lmas› gerekir. Bu denge koﬂullar›n›n her birini matematiksel olarak ifade edebilir
ve elde etti¤imiz iç yap› denklemlerini verilen bir
y›ld›z kütlesi ve kimyasal kompozisyon için eﬂ za-

manl› olarak çözebiliriz. Böylece, y›ld›zlar›n iç yap›s›n› modellemiﬂ oluruz.
Güneﬂ de dahil bütün y›ld›zlar›n, duyarl›l›¤›n›
düﬂük bir ﬂekilde belirleyebildi¤imiz özellikleri
aras›nda, ne yaz›k ki yap› üzerinde çok etkili olmas›na karﬂ›n, kimyasal kompozisyon da yer almaktad›r.Bir y›ld›z›n baﬂlang›ç kimyasal içeri¤ine
en yak›n içerik yüzeyindeki ﬂimdiki bolluk oldu¤undan aksi belirtilmedikçe y›ld›z›n kimyasal bollu¤undan kas›t bu bölgenin bollu¤udur. Tayfdaki
çizgilerden belirlenen bollu¤un gerçek bollu¤a
çok yak›n olmas›nda hem gözlemsel hem de kuramsal aç›dan baz› zorluklar vard›r.
Genel olarak, a¤›r elemenlerin toplam pay›
%2 olarak kabul ediliyordu, ancak son yirmi y›ldaki ölçümlerle bu oran %1,3'e kadar düﬂmüﬂtür
(Asplund ve ark. 2004). Bu de¤erler birbirine çok
yak›n gibi gelebilir, ancak, y›ld›zlarda maddenin
›ﬂ›n›ma karﬂ› direncini (y›ld›zlar›n boyutundan bizzat bu direnç sorumludur) çok büyük oranda bu
elementler sa¤lad›¤›ndan, her biri farkl› iç yap›
modelleri verir.
S›cakl›¤› 15 milyon K, yo¤unlu¤uysa 150
gram/cm3 gibi çok yüksek de¤erleri aﬂan merkez
ve onu çevreleyen özekteki protonlar Coulomb
duvar›n› alt ederek birleﬂebiliyor ve böylece yeni
helyum çekirdekler oluﬂabiliyor. Her bir saniyede
dört ton maddenin (E=mc2 denklemine göre) fotona dönüﬂtü¤ü nükleer özekten yola ç›kan fotonlar
ortamdaki iyonlar ve elektronlarla çarp›ﬂa çarp›ﬂa
yüzeye do¤ru ilerlemektedir. E¤er fotonlar maddeyle etkileﬂmeseydi, iki saniyede yüzeye oradan
da yaklaﬂ›k sekiz dakikada bize ulaﬂ›rd›. Ancak,
etkileﬂim o kadar s›k gerçekleﬂir ki, ortalama bir
foton bir santimetre bile yol alamadan so¤urulur.
Her ne kadar fotonu so¤uran iyon yeniden foton
salsa da, hem so¤rulan ve sal›nan fotonlar›n yönlerinin birbirinden farkl› olmas›n›n hem de so¤urma-salma aras›nda çok küçük de olsa (yaklaﬂ›k

imi ve evrenselli¤imiz
bir saniyenin yüzmilyonda biri kadar) bir zaman
geçmesinin y›ld›z yap›s› üzerinde çok önemli sonuçlar› vard›r. Sonuçta, so¤rulup-salma iﬂlemi o
kadar s›k tekrarlan›r ki, merkezden b›rak›lan bir
foton (daha do¤rusu onun dönüﬂmüﬂ hali) ancak
10 milyonlarca y›l sonra yüzeye ulaﬂ›r. .
Bir bütün olarak Güneﬂ’in iç katmanlar›n› ele
ald›¤›m›zda, merkezden ›ﬂ›nküreye (yüzeye) do¤ru gidildikçe bas›nç, s›cakl›k, yo¤unluk, kimyasal
elementlerin iyonlaﬂma düzeyi azal›r. S›cakl›¤›n 7
milyondan daha az oldu¤u noktadan (0.28 Rθ) itibaren nükleer tepkimeler önemini kaybeder. Nükleer özekte ve onu çevreleyen d›ﬂ katmanlarda s›cakl›k çok yüksek oldu¤u için hidrojen ve helyum
tamamen, daha a¤›r elementlerse çok büyük
oranda iyonlaﬂt›¤›ndan maddenin ›ﬂ›n›ma (fotona)
karﬂ› direnci düﬂüktür ve bu nedenle enerji iletim
mekan›zmas› radyatiftir; yani enerji iletimi fotonlarla sa¤lan›r. Bu durum, s›cakl›¤›n 2 milyon civar›na düﬂtü¤ü katmana kadar devam eder. S›cakl›¤›n görece düﬂüklü¤ü sayesinde bu katmandaki
iyonlar elektron yakalayabilme (ya da onu daha
uzun süre tutabilme) yetene¤ine kavuﬂurlar. Böylece, iyonlar›n/atomlar›n kesit alanlar› büyür ve
›ﬂ›n›ma karﬂ› daha büyük bir direnç ortaya ç›kar.
Böylece, iç k›s›mlardan gelen muazzam enerjinin
iletimi için konveksiyon devreye girer. Bu konvektif hareketlerin etkilerini Güneﬂ’in yüzeyinde de
görebilmekteyiz.
Elbette ki, y›ld›zlar›n ve Güneﬂ’in de çok dinamik özellikleri de vard›r, ancak bunlar›n etkilerinin ya çok yerel (örnegin lekeler ve sismik sal›n›mlar) ya da iç yap›y› do¤rudan etkilemeyecek
sekilde atmosferle s›n›rl› kald›¤› düﬂünülmektedir.

Güneﬂ’in Evrimi
4.6 Milyar yaﬂ›ndaki Güneﬂ'imiz do¤umundan
30 Milyon y›l sonra nükleer yak›t›n› (yani hidroje-

nini) dengeli bir ﬂekilde yakma sürecine ulaﬂarak,
yaﬂam›n›n ana-kol olarak adland›r›lan en uzun evresine baﬂlam›ﬂt›r. Bu esnadaki yar›çap› ﬂimdiki
yar›çap›n›n % 87'si, ›ﬂ›n›mgücüyse ﬂimdikinin %
70'i kadard›r. Geçen zaman içerisinde, nükleer
öze¤indeki hidrojenin helyuma dönüﬂtürülmesi
sonucunda evrimleﬂerek bugünkü parlakl›¤›na ve
yar›çap›na ulaﬂm›ﬂt›r.

Y›ld›zlar hep ayn› m› kal›r?
Zamanla yap›s›, parlakl›¤›,
büyüklü¤ü de¤iﬂir mi?
Y›ld›z evriminin baﬂat mekanizmas› asl›nda oldukça yal›nd›r. Bize hareket noktas› olacak, gözönünde tutmam›z gereken olay, hidrojenin helyuma dönüﬂümüdür. Bu süreçte nükleer tepkime dizilerinin net etkisi, ortamdaki parçac›k say›s›n›n
azalmas›d›r: Tepkimeden önce dört proton ve
dört elektron olmak üzere toplam sekiz parçac›k
varken, tepkimeden sonra art›k bir He çekirdek
iki de serbest elektron vard›r. Demek oluyor ki,
bu tür nükleer tepkimelerin gerçekleﬂti¤i y›ld›z
bölgelerinde parçac›k say›s› azal›r. Parçac›k say›s›n›n azalmas› bas›nc›n da azalmas› demektir. Bu
durumda, yukar›da da belirtildi¤i gibi, kütle-çekim kuvveti bas›nç kuvvetinden fazla olaca¤›ndan
dönüﬂümün gerçekleﬂti¤i bölgelerdeki madde
merkeze do¤ru yaklaﬂ›r. Bu büzülme sayesinde
hidrostatik denge yeniden kurulur, çünkü merkeze yaklaﬂan maddenin potansiyel enerjisinin bir
k›sm› ortam› ›s›tmak için kullan›l›r, dolay›s›yla da
gaz bas›nc› artar. S›cakl›¤›n artmas›yla, parçac›klar›n h›zlar›nda da art›ﬂ oldu¤undan nükleer tepkimeler de giderek ﬂiddetlenir. Böylece y›ld›z›n
parlakl›¤› da artar. Bir balonun içindeki havay›
›s›tt›¤›m›zda balon nas›l büyüyorsa, nükleer tepkimelerin ﬂiddetindeki art›ﬂ y›ld›z›n (nükleer tepkimelerin olmad›¤›) d›ﬂ katmanlar›n›n ›s›t›larak ge-

niﬂlemesine de neden olur.
D›ﬂ katmanlar›n bu geniﬂlemesi iç k›sm›n büzülmesinden çok
daha bask›n oldu¤undan, y›ld›z da
zamanla ﬂiﬂer.
Bu süreç merkezde hidrojen yak›t
bitti¤inde baﬂka bir boyut kazan›r. Art›k, y›ld›z›n ›ﬂ›n›mgücünü besleyen kaynak, helyum öze¤i çevreleyen, hidrojen
yakan kabuktur. Bu evrede, y›ld›z görece
h›zl› bir ﬂekilde ﬂiﬂerek k›rm›z› bir dev olur.
Hidrojen kabuk yakma süreci geliﬂtikçe helyum öze¤in kütlesi artar, öze¤in kütlesi belirli
bir de¤ere ulaﬂ›nca da çökme gerçekleﬂir ve
çökmeyle artan s›cakl›k sonucu merkezde helyum
yakma süreci baﬂlar. Merkezde helyumun bitmesinden sonra, çift kabuk yakma süreci baﬂlar. Y›ld›z art›k asimtotik bir devdir. Helyum yakan kabu¤un karars›z olmas›ndan dolay› y›ld›z›n iç k›s›mlar›nda, gökadan›n kimyasal evrimi aç›s›ndan önemli sonuçlar› olan, bir dizi t›rm›klama (dredge up)
iﬂlemi gerçekleﬂir. Güneﬂ ve benzeri y›ld›zlar›n sonu, Kangal Bulutsusu (ﬁekil 2) gibi, karbon ve oksijence zengin d›ﬂ katmanlar›n› uzaya f›rlatarak
bir beyaz cüce olmakt›r.

Son Söz
Y›ld›zlar Güneﬂ sistemimize çok uzakt›r. En
yak›n›m›zdaki Centauri sisteminden ﬂimdi yola ç›kan ›ﬂ›k bile bize ancak 4,2 y›l sonra ulaﬂacakt›r.
Güzel bir gecede y›ld›zlar› seyre dald›¤›m›zda,
aradaki mesafelerin çok uzun oluﬂu, kimi zaman
insana ebedi bir yal›t›lm›ﬂl›k hissi verir. Oysa, bu
yal›t›lm›ﬂl›k geçici bir durumdur. Bize çok uzak
görünen y›ld›zlar›n en az›ndan bir k›sm›n›n maddesiyle, bizzat bizi oluﬂturan madde çok büyük
olas›l›kla ayn› kayna¤a sahiptir. Y›ld›zlar da do¤ar, yaﬂar ve ölürler. T›pk› canl›larda oldu¤u gibi,
her ölüm asl›nda yeni hayatlar›n müjdecisi gibidir.
Y›ld›z›n ölmeden önce çevresine f›rlatt›¤› madde
baﬂka y›ld›zlar›nkiyle birleﬂince yeni y›ld›zlar›n tohumlar› serpilmiﬂ olur. Bu bak›mdan, y›ld›zlar›n
analar›ndan/atalar›ndan bahsetsek çok da yanl›ﬂ
olmaz. Çok büyük ihtimalle, çok uzun zaman sonra, bizim bedenimizden arta kalanlar›n da yeni
do¤acak y›ld›zlar›n do¤umuna kat›lmas› söz konusudur. Gün gelecek, biz de y›ld›z olaca¤›z.

Doç.Dr.Mut lu Y›ld›z
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
(Bu yaz›y› okuyarak yapt›¤› öneriler için de Özgür Akarsu’ya
teﬂekkürler..)
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ﬁekil 2 Kangal (Helix) bulutsusu. Belki Güneﬂ’te bir gün böyle görünecek. (www.nasa.gov)
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GÜNEﬁ TUT

Bir tarafta ola¤anüstü bir gökolay› Güneﬂ Tutulmalar›, di¤er tarafta y›k›c› bir do¤a olay› depremler.
Her deprem oldu¤unda yerbilimleri hakk›ndaki bilgilerimizin ne denli yetersiz ve bazen yanl›ﬂ
oldu¤unu anlar›z. Yaz›lanlar, tart›ﬂ›lanlar yabanc›
gelir. Bilimsel ortamda tart›ﬂanlar bile anlaﬂamazlar ço¤u kez. Yeryüzünün bilmem kaç km alt›ndaki kaya yap›daki olaylar›, hareketleri gör-

meden, bilmeden, yaln›zca ölçülebilir nicelikleri
de¤erlendirerek baz› sonuçlara var›l›yor, de¤erlendirmeler yap›l›yor, öngörülerde bulunuluyor.
En geliﬂmiﬂ teknolojiye sahip ülke biliminsanlar›
bile depremlerin ne zaman ve hangi büyüklükte
olaca¤› konusunda tahminde bulunam›yorlar henüz. Gözlemler ve ölçümlerin de¤erlendirme ve
yorumlar›yla uyar›larda bulunuyorlar…”Deprem
nedir bilelim, depremle yaﬂamay› ö¤renelim..”
Öte yanda bir gökolay›.. Ne oldu¤u, nas›l ol-

du¤u, geometrisi çok iyi bilinen, saniyelerden duyarl› zamanlamalar›yla Güneﬂ Tutulmalar›. Yerkürenin neresinde, kaç saniye gözlenecek, yüz y›l
sonra ne zaman olacak biliyoruz..Gözlem olanaklar›n›n geliﬂmesi ve yeni gözlemlerle yeni bilgiler
edinmeye çal›ﬂ›yoruz Güneﬂ’imiz hakk›nda. Gün
ortas›nda alacakaranl›¤› yaﬂ›yoruz, parlak y›ld›zlar› ve gezegenleri görebiliyoruz .
11 A¤ustos 1999 Tam Güneﬂ tutulmas›n› izledikten bir hafta sonra yaﬂad›¤›m›z depremin yara-

ﬁekil 1. Ay’›n Yerküre etraf›ndaki yörüngesi ve Ay ﬁekil 2 Ay’›n Yer etraf›ndaki yörüngesi ve Yer’in Güneﬂ etraf›ndaki yörünge düzleminin de¤iﬂik konumlar›..
evrelerinin oluﬂumu.
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TULMALARI VE DEPREMLER
lar›n hala saramad›¤›m›z ortada. Astronomi bilgilerimizdeki eksiklikler nedeniyle deprem s›ras›nda gözlenenleri yanl›ﬂ yorumlad›k “Deprem s›ras›nda gökyüzünde y›ld›zlar birden parlad›.!” Oysa
yanl›ﬂ ayd›nlatmalar sonucu y›ld›zlar› görmemizi
engelleyen ›ﬂ›k kirlili¤i, deprem s›ras›nda elektriklerin kesilmesiyle ortadan kalkm›ﬂt› yaln›zca. Ama
en ac›mas›z olan›, Güneﬂ Tutulmas›n›n neden oldu¤u ﬂeklinde yaz›lanlar. “Güneﬂ tutulmas› s›ras›nda Ay ve Güneﬂ ayn› çizgi üzerinde olduklar›
için çekim etkisi artm›ﬂ ve yer kabu¤unu yerinden
oynatm›ﬂt› sözde…” Bu aç›klama halk aras›nda
büyük etki yaratm›ﬂt›. Jeofizikçiler, Gökbilimcilerin bu konudaki aç›klamalar›ndan çok bu tür senaryolar yeralm›ﬂt› bas›nda.
29 Mart 2006 tarihinde yine bir Tam Güneﬂ
tutulmas› izleyece¤iz. Hem de dünya üzerinde en
iyi gözlenebilecek yerlerin baﬂ›nda ülkemiz geliyor. Bu konuda tüm uyar›lara karﬂ›n tan›t›m konusunda çok yetersiz kald›k. Tan›t›m bir yana,
kuﬂ gribi görüntüleri,geçen ay içindeki karikatür
krizi, bir papaz›n öldürülmesi ve benzeri olaylarla
biz bu olumsuzluklar› körüklüyoruz. (Yine de bilinçli olanlar ülkemize gelecekler.).. Bütün bunlar
yetmedi, “Yine Güneﬂ Tutulmas›….Yine deprem
mi olacak ? “ gibi baﬂl›klarla felaket tellall›¤› yapan haberler gazete ve televizyonlarda yeralmaya
baﬂlad›. Bir de, Jeofizikçi ya da Gökbilimci olmayan bir üniversite ö¤retim üyesi ç›kp bir zaman
aral›¤› vererek Güneﬂ Tutulmas› sonras›nda deprem olaca¤›n› resmi makamlara iletti. Bilimsel ortamda görüﬂ ve kan›tlar›n› ortaya koymas›, önerilerini tart›ﬂmas› gerekirken, bilimsel etik aç›dan
tutars›z biçimde bir yol izledi. Yöre halk›n›n Güneﬂ tutulmas› öncesinde panik havas›na girmelerine neden oldu.
K›sacas›, “ Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi
olunamayaca¤›..” görüﬂünden yola ç›kal›m ve biraz bilgilenelim. Gündeme getirilen ﬂey, Güneﬂ tutulmas› olduktan sonra deprem olaca¤› ﬂeklinde..
Bak›n iﬂin asl› ne :
Yerküre Güneﬂ etraf›nda bir y›lda (365.24
günde) dolan›r. Yer Güneﬂ etraf›nda dolan›rken,
Ay da, Yerküre etraf›ndaki yörüngesinde dolan-

2000 - 2006 Aras› Dünyada Olan Depremler
(US Geological Survey National Earthquake Information Center)
Büyüklük
2000
2001
2002
2003
8.0 to 9.9
1
1
0
1
7.0 to 7.9
14
15
13
14
6.0 to 6.9
158
126
130
140
5.0 to 5.9
1345
1243
1218
1203
4.0 to 4.9
8045
8084
8584
8462
3.0 to 3.9
4784
6151
7005
7624
2.0 to 2.9
3758
4162
6419
7727
1.0 to 1.9
1026
944
1137
2506
0.1 to 0.9
5
1
10
134
belirlenemeyen
3120
2938
2937
3608

2004
2
14
141
1515
10888
7932
6316
1344
103
2939

2005
1
10
146
1707
13662
8911
4523
25
0
859

2006
0
3
12
111
621
313
142
2
0
55

Toplam

31194

29844

1259

22256

23534

27454

maktad›r. Ay yörüngesini yaklaﬂ›k 27.5 günde tamamlar.
Bu yörünge hareketi s›ras›nda Ay’›n Güneﬂ taraf›ndan ayd›nlat›lan yüzünü farkl› aç›lardan görürüz. Bu farkl› görünümlere Ay’›n Evreleri diyoruz.
Ay, yeniay evresindeyken Güneﬂ’le ayn› taraftad›r
ve ayd›nlanan k›sm›n› göremeyiz. Dolunay evresindeyse ayd›nlanan yüzünün tamam›n› görürüz
ve Ay bir tarafta , Güneﬂ di¤er tarafta yeral›r. Bu
evreler her 29.5 günde bir tekrarlan›r. Yani her
29.5 günde bir Yeniay evresi oluﬂur. (Hicri takvim
bu 29.5 gün yani ay›n evreleri esas al›narak geliﬂtirilmiﬂtir.) Bunun sonucunda Ay ve Güneﬂ her
29.5 günde bir hemen hemen ayn› çizgiye yak›n
olurlar.
Ay’›n doland›¤› yörünge düzlemiyle Yer’in Güneﬂ etraf›ndaki yörünge düzlemleri aras›nda yaklaﬂ›k 5 derecelik bir aç› vard›r. Bu yörüngelerin
konumlar› birbirlerine göre zamanla de¤iﬂir. (ﬁekil 2) Ay, yörüngesi üzerinde hareket ederken Yer
yörünge düzlemini ilkinde A noktas›ndan geçerek
üste ç›kar, di¤erinde B noktas›ndan geçerek alta
iner. A ve B noktalar›na Dü¤üm Noktalar›, Yerküreden geçen AB do¤rultusuna da Dü¤ümler Çizgisi denir. Yer, Ay ve Güneﬂ’in bir çizgi üzerinde olmas› için dü¤ümler çizgisinin Güneﬂ’ten geçmesi
gerekir. Ay A ya da B dü¤üm noktas›na geldi¤in-

Depremler (B>6.0) - Yeniay Zamanlar›
Güneﬂ Tutulmalar› 2005

ﬁekil 3 : Depremlerin Yer-Güneﬂ uzakl›¤›na göre y›l içindeki da¤›l›m› (Mavi noktalar 6-9.9 büyüklükteki depremleri.. Oklar yeniay evrelerini, sar› noktalar Güneﬂ Tutulmas› olan yeniay evrelerini gösteriyor.)

31419

de, dü¤ümler çizgisi Güneﬂ’ten geçiyorsa, Yer-AyGüneﬂ diziliﬂinde Güneﬂ Tutulmas›, Ay-Yer-Güneﬂ
diziliﬂinde Ay Tutulmas› olay› gerçekleﬂir. Dü¤ümler çizgisinin Güneﬂ’ten geçmedi¤i Yeniay evrelerinde tutulma olmaz ama birbirlerine aç›sal olarak
çok yak›n olurlar. (Bu aç›kl›k 1-5 derece aras›nda
de¤iﬂir.)
Buradan varaca¤›m›z sonuç : Ay ve Güneﬂ her
29.5 günde bir hemen hemen ayn› çigiye yak›n
durumda olurlar. Benzer durum Dolunay evresi
için de geçerlidir. ‹ki yeniay evresinin ortas›nda
dolunay evresi oluﬂur. Dolunay evreleri de 29.5
günde bir tekrarlan›r. Bir baﬂka deyiﬂle, her
14.75 günde bir s›ras›yla Yer-Ay-Güneﬂ ve Ay-YerGüneﬂ diziliﬂi olur. Bu dizliﬂler tam bir çizgi üzerinde olursa Güneﬂ Tutulmas› ve Ay tutulmas› oluﬂur. Tüm bu evrelerde Ay ve Güneﬂ’in dünyam›z
üzerindeki çekim etkileri toplam› ayn› olur. Bu
toplam›n yaklaﬂ›k %65 i Ay, %35 iyse Güneﬂ’ten
kaynaklan›r. Çünkü kütleçekimsel kuvvet cisimlerin kütleleriyle do¤ru orant›l› olarak artarken,
uzakl›¤›n karesiyle ters orant›l› olarak azal›r. Ay,
Yer’e Güneﬂ’ten 400 kez daha yak›n olmas› nedeniyle katk›s› daha fazlad›r.

Güneﬂ Tutulmalar›
Depremleri Tetikliyor mu?
Yaﬂam›m›zdaki bu iki önemli gökcisminin kütleleri nedeniyle kütleçekimsel olarak etkileri sözkonusudur. Bunu sonucu gel-git (med-cezir) olaylar› oluﬂur. Bu iki cismin kütleçekim etkileri yeniay ve dolunay evrelerinde birbirine eklenir. Ay
ve Güneﬂ’in kütleçekim toplamlar› Yeniay evresinden bir hafta once ve sonras›nda (ilkdördün ve sondördün evrelerinde) en az
olur.
E¤er Güneﬂ Tutulmalar› depremlerin
oluﬂunu tetikliyorsa, bu tetikleme Ay ve
Güneﬂin kütleçekim kuvvetleriyle olmal›d›r. Bu etkinin en fazla oldu¤u
zamanlar yeniay ve dolunay evreleridir. Yani her 14-15 günde
bir bu etki maksimum olur.
Güneﬂ Tutulmas› olsa da olmasada bu kütleçekimi
kuvvetleri herzaman
vard›r. Bu kütleçikim
kuvveti depremleri
tetikleyecek düMart 2006
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tulmalar›n›n 6 gün öncesi ve 6 gün sonras›n› incelemenin bir anlam› yoktur. Incelendi¤inde, di¤er yeniay evrelerinden farkl› de¤ildir. Günde ortalama 3-4 deprem oluyorsa Güneﬂ Tutulmas› öncesi ve sonras›nda deprem olmas› do¤al bir da¤›l›m sonucudur. Do¤a, Güneﬂ Tutulmalar›na ayr›cal›k yapmamaktad›r.
ﬁekil 3 te 2005 y›l› için görülen depremin y›l
içindeki günlere göre da¤›l›m›n› 1999-2005 aras›
y›llar için noktalad›¤›m›zda (ﬁekil 4) benzer durum görülmektedir. Güneﬂ Tutulmas› ya da Yeniay evrelerinde deprem y›¤›lmalar› sözkonusu de¤ildir. Bunu tüm deprem verileri için yapt›¤›n›zda
da sonuç de¤iﬂmemektedir.
Depremler ve güneﬂ tutulmalar› aras›ndaki
iliﬂki olup olmad›¤›n› ülkemizdeki di¤er gökbilimciler de farkl› aç›lardan araﬂt›rm›ﬂlard›r. Kandilli
Gözlemevi ve Deprem Araﬂt›rma Enstitüsü’nden
Dr.Tamer Ataç’›n ve ‹stanbul Üniversitesi Gözlemevi’nden Dr. Tansel Ak’›n çal›ﬂmalar›na aﬂa¤›daki internet adreslerinden ulaﬂabilirsiniz.
ﬁekil 4 : Koyu mavi noktalar büyüklü¤ü 6 ve yukar› olan depremleri, Siyah› çemberler Yeniay evrelerini (çember çap› 7 günlük aral›¤› gösterir), K›rm›z› çemberler Güneﬂ Tutulmalar› göstermektedir.

zeydeyse, yaklaﬂ›k her 15 günde bir büyük depremler olmal›d›r. Bu çekim kuvvetlerinin ne düzeyde oldu¤u hesaplarla kolayca bulunur. Bunlar›n yerkabu¤u hareketlerine nas›l etki edece¤iyse
jeofizikçilerin alan›na girer. Ama, ﬂuras› bir gerçektir. Süper(!) ülkelerin yapt›klar› nükleer yeralt› denemeleri s›ras›nda ortaya ç›kan kuvvetler, Ay
ve Güneﬂ’in kütleçekimsel kuvvetlerinden kat kat
fazlad›r. Bu denemelerin yer kabu¤u üzerindeki
etkileri ne düzeydedir, hangi depremleri tetiklemiﬂtir hiç bilmiyoruz..
Bir baﬂka konuysa, Güneﬂ Tutulmas›ndan bir
hafta sonra deprem olmas› kurgular›. Ay ve Güneﬂ’in kütleçekimsel kuvvetlerinin en az oldu¤u
bu günlerde deprem beklentisi ilginçtir.
Depremin tetiklenmesini tutulma geometrisiyle oluﬂan manyetik alan dalgalanmalar›n›n Yer kabu¤u ve yer manyetik alan›yla etkileﬂmesine ba¤layan görüﬂler de vard›r.. Güneﬂ’teki patlamalar›n
do¤urdu¤u manyetik dalgalanmalar, Güneﬂ Tutulmas› s›ras›nda yaln›zca geometri nedeniyle oluﬂacak manyetik dalgalanmadan (Ay’›n evrelerinden
ba¤›ms›z olarak) çok daha fazlad›r. Bunlar çok
daha etkindir, yaln›zca, iletiﬂim üzerindeki etkileri, kutup ›ﬂ›malar›n›n görülmesi gibi sonuçlar
do¤urur.
Depremlerin, Yer kabu¤unda biriken gerilimin boﬂalmas› oldu¤unu, bu gerilim birikmesinin de tutulmalarla ilgili olmad›¤›n›
da söyleyebiliriz.
Bu bilgilerden sonra, Güneﬂ Tutulmalar›n›n yerkabu¤undaki depremleri
tek baﬂ›na tetikliyen bir mekanizma
oldu¤undan sözetmek yanl›ﬂ olacakt›r..
Peki bugüne kadar olan depremler ve Güneﬂ Tutulmalar›
ne diyor. Yani istatistik olarak say›lar bize ne gösteriyor?
Bu soruya yan›t
aramak
için
USGS((United States Geological
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f›ndan yay›nlanan deprem verilerini kulland›k.(http://wwwneic.cr.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html)
1.1.1973
ile
31.01.2006 aras›ndaki tüm dünyada olmuﬂ depremlerin kay›tlar› incelendi. Kay›tlarda, depremin
büyüklü¤ü, merkezi, derinli¤i, günü, saati herﬂey
var. Y›k›c› olarak kabul edilebilecek 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin say›s› 4415.
Büyüklük Deprem Say›s› Y›lda ortalama
5 – 5.9 43527
1319
6 – 6.9 3916
119
7 – 7.9 468
14
8 – 9.9 31
1
Çizelgeden görüldü¤ü gibi y›lda bir kez büyüklü¤ü 8 den fazla olan deprem oluyor. 7 – 8 aras›
y›lda 14 deprem demek bu büyüklükteki y›k›c›
depremlerden her iki ayda üç tane , 6-7 aras› büyüklükte 3 günde bir, 5-6 aras›ndaysa günde 3-4
deprem olmuﬂ demektir.

Yani Dünyam›z Hergün Sallan›yor !!.
1900 den bu yana kay›tlar incelendi¤inde 6
ve yukar› büyüklükteki depremlerin neredeyse kararl› bir say› izledi¤i görülmektedir. Yeryüzünde
çok say›da deprem kaydedici ayg›t kuruludur. Bu
sayede depremlerin yerleri de çok duyarl› saptanabilmektedir.
Son 6 y›lda olmuﬂ çeﬂitli büyüklükteki depremlerin say›s›da çizelgede görülüyor..
Bu kadar çok say›da depremin oldu¤u bu 33
y›l içersinde gerçekleﬂen Güneﬂ Tutulmas› say›s›ysa yaln›zca 72. Y›lda 2 ile 5 aras›nda Güneﬂ tutulmas› olur. Y›lda 2 Güneﬂ Tutulmas› olurken, Güneﬂ Tutulmas›’yla ayn› diziliﬂte 12 Yeniay evresi
ve y›k›c› de¤erde 135 deprem olmaktad›r. Bu
depremlerin y›l içindeki da¤›l›mlar› incelendi¤inde
bir seçim etkisinin de olmad›¤› görülmektedir.
Örnek olarak 2005 y›l› içinde 6 dan büyük de¤erlikli depremleri günlere ve Güneﬂ’in yere uzakl›¤›na gore noktalad›¤›m›zda(ﬁekil 3) da¤›l›m›n
rasgele oldu¤u görülmektedir. Depremlerin yeniay evrelerinin etraf›ndaki da¤›l›mlar›n da rasgele
oldu¤u göze çarpmaktad›r. Güneﬂ tutulmas›yla di¤er yeniay evreleri etraf›ndaki deprem da¤›l›mlar›
aras›nda da bir fark görülmemektedir. Güneﬂ Tu-

http://www.eclipse2006.boun.edu.tr/sss/encoksor2006.html
http://www.tug.tubitak.gov.tr/tutulma/turkish/anasayfa.html

Sonuç
Güneﬂ Tutulmas›yla di¤er Yeniay evreleri aras›nda kütleçekimsel kuvvet olarak fark yoktur.
Güneﬂ tutulmas› 7 gün öncesi ve sonras›nda
bu etki en az olur. Güneﬂ Tutulmalar›n›n depremleri tetikledi¤inden sözedilmez,
Güneﬂ Tutulmalar›yla deprem oluﬂ tarihleri
aras›nda istatistik aç›dan bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Güneﬂ Tutulmalar›n›n hemen öncesi ve sonras›nda olan depremlerin say›s› tüm depremlerin
yüzdebiri oran›nda.
Günde en az 5-6 büyüklü¤ünde 3-4 deprem
olmaktad›r. Bir y›lda 2-5 aras› gerçekleﬂen Güneﬂ
Tutulmas› ve di¤er yeniay evrelerinde de depremler zaten olmaktad›r.
Depremlerin ne zaman olaca¤› önceden tahmin bile edilemedi¤i halde Güneﬂ Tutulmalar›n›n
meydana geliﬂ zamanlar› büyük hassasiyetle önceden hesaplanabilmektedir.
Liselerden jeoloji dersleri kald›r›ld›, deprem
nedir bilmiyoruz, depremle nas›l yaﬂan›r bilmiyoruz, korkuyoruz. Astronomi dersleri kald›r›ld›,
gökyüzünü tan›m›yoruz, gökcisimlerini bilmiyoruz, evrendeki varl›¤›m›z› irdeleyemiyoruz, meydan› astrologlar dolduruyor. En kötüsü de, “Yak›nda Güneﬂ tutulmas› olacak, ard›ndan yine deprem olacak m› ?“ diye bu bilgi ça¤›nda bile soruyoruz.
Güneﬂ Tutulmas›ndan korkmaya gerek yok..
Yerküremizde o kadar çok deprem oluyor ki, bu
depremler Güneﬂ Tutulmas›’ndan baﬂka birçok
olaya da rastlayabiliyor. Ama Güneﬂ Tutulmas›
ola¤anüstü bir gökolay› oldu¤u için an›lardan silinmiyor ve yak›n günlerde olan bir depremin sorumlusu olarak bilgisiz insanlar taraf›ndan suçlan›yor.
Ülkemizde gözlenebilecek bir sonraki tam tutulma 54 y›l sonra, daha çok var.. Siz, bu y›lki
ola¤anüstü gök olay›n›, göz güvenli¤inizi dikkate
alarak keyifle izlemeyi unutmay›n.
29 Mart’ta gökyüzünüz aç›k olsun...
Prof.Dr. Zey nel Tun ca
TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi
Ege Üniversitesi Fen F. Astronomi ve
Uzay Bilimleri Bölümü

Güneﬂ Benzeri Y›ld›zlar
Güneﬂ bize en yak›n y›ld›zd›r ve Dünyadaki varl›¤›m›z›n temelidir, fakat say›s›z y›ld›zlardan biri oldu¤unu, hatta bir y›ld›z oldu¤unu pek düﬂünmeyiz!
Yer-Güneﬂ iliﬂkisini iyi anlamak için bugünkü Güneﬂin nas›l iﬂledi¤ini ö¤renmenin, Güneﬂ’in gelece¤ini ö¤renmek için de di¤er güneﬂ benzeri y›ld›zlar›
çal›ﬂman›n çok önemli oldu¤unu söylemekle yetinece¤iz. Güneﬂi çal›ﬂarak y›ld›zlar›, y›ld›zlar› çal›ﬂarak
Güneﬂi ö¤reniyoruz.
Y›ld›zlar kendi kütle çekimi alt›nda dengede
olan gaz küreleridirler. Yüzeyden sald›klar› enerjinin kayna¤› nükleer enerjidir. Ömürlerinin ezici ço¤unlu¤unu özeklerinde hidrojen yakarak geçirirler.
Özeklerinde hidrojen yakan y›ld›zlara gökbilimciler
“anakol y›ld›zlar›” der. Anakol y›ld›zlar›n›n yüzey
s›cakl›klar› yaklaﬂ›k 2000 Kelvin(K) dereceyle 40
000 K derece aras›ndad›r. Güneﬂ de bir anakol y›ld›z›d›r ve yüzey s›cakl›¤› yaklaﬂ›k 5800 K derecedir. Yüzey s›cakl›¤› güneﬂin yüzey s›cakl›¤› komﬂulu¤unda olan, daha kesin dersek, s›cakl›¤› 6500
ile 5500 K derece aras›nda olan anakol y›ld›zlar›na “ güneﬂ benzeri y›ld›z” denir. Güneﬂ,
güneﬂ benzeri y›ld›zlar› incelemede ve anlamada temeldir. Çünkü, yak›nl›¤› nedeniyle
disk ﬂeklinde (büyük aç› alt›nda) görülen
tek y›ld›zd›r. Bu nedenle yüzey katmanlar›n›n özellikleri ve bu katmanlardaki olaylar kolayca gözlenebilmektedir.
Güneﬂ atmosferi üç katmandan oluﬂur: Do¤rudan görebildi¤imiz katman
›ﬂ›kküre (fotosfer), bunun hemen d›ﬂ›nda
çok ince renkküre (kromosfer) ve en d›ﬂta,
milyonlarca km uzakl›¤a ulaﬂan taçküre (korona). Iﬂ›kküre bize ulaﬂan Güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n
esas ç›k›ﬂ bölgesidir, güneﬂ lekeleri burada
oluﬂur. Renkküre, “flare” denen güneﬂ parlamalar›n, prominans denen gaz (plazma) f›ﬂk›rmalar›n›n taban›d›r. Taçküre, manyetik alan kaynakl›
olaylar›n, radyo ›ﬂ›n›m› salmas›n›n ve radyo patlamalar›n›n, Yer’e kadar ulaﬂan güneﬂ rüzgar›n›n
kayna¤›d›r. Taçkürede (kinetik) s›cakl›k birkaç miyon dereceye ulaﬂ›r. Renkküre ve taçküre çok seyrek (yo¤unlu¤u çok çok düçük) ve parlakl›¤› normal ›ﬂ›kküre parlakl›¤›na göre çok az oldu¤u için
Güneﬂ diskinin s›n›r›n› belirleyen ›ﬂ›kküredir. Bu
nedenle renkküre ve taçküre yaln›z tam Güneﬂ tutulmas› s›ras›nda gözlenebilir. Tam
tutulma baﬂlay›nca çok k›sa süre yaln›z
renkküre, sonra bütün görkemiyle taçküre görülür. Özellikle taçküre de¤iﬂken dinamik bir yap›ya sahiptir. Bir
güneﬂ tutulmas›nda görülen taçküre
baﬂka bir tutulmadakine benzememektedir. Bu nedenle Tam Güneﬂ
Tutulmas›, hem profesyönel hem
amatör gökbilimciler taraf›ndan izlenen bir olayd›r.
Y›ld›zlarda Güneﬂ tutulmas›na
benzer bir olay söz konusu de¤ildir.
Güneﬂte tam tutulma s›ras›nda yap›lan gözlemler renkküre ve taç kürenin
tayfsal (›ﬂ›n›m) özelliklerini ö¤renmemizi
sa¤lamaktad›r. Güneﬂ tayf›ndaki renkküre
ve taçküre belirteçleri ö¤renildikten sonra, ayn› belirteçleri sergileyen y›ld›zlarda da renkküre
ve taç katmanlar›n›n varl›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Art›k iyi

Güneﬂ’in 3
katman›

Tam tutulma baﬂlarken görülen
renkküre

Beyaz ›ﬂ›kta ›ﬂ›kküre. Disk kenar›n›n daha karanl›k
ldu¤una dikkat ediniz.

biliyoruz ki
güneﬂ ben-

zeri y›ld›zlar güneﬂtekine
benzer yüksek enerji olaylar› sergilemektedirler: taçküre ›ﬂ›malar›, manyetik alan kaynakl› mikrodalga ve X ›ﬂ›n› ›ﬂ›malar›, parlamalar vb.
Yukar›da güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n
yüzey s›cakl›klar›n› verdik, merkez
(özek) s›cakl›klar›ndan söz etmedik. Bir
y›ld›z özekte daha m› so¤uk, daha m› s›cak? Yoksa her yerinde s›cakl›k ayn› m›? Yüzeyden ›ﬂ›n›m yay›ld›¤›na göre termodinamik
yasalar› diyor ki s›cakl›k heryerde ayn› olamaz ve özek daha s›cak olmal›d›r. Güneﬂ, bu
ç›karsaman›n do¤rulu¤unu gözlemlerle s›namak için bir olanak sa¤lar: kenar kararmas›. Beyaz
›ﬂ›kta çekilen güneﬂ foto¤raf›nda disk kenar› disk
merkezinden daha karanl›k gözükmektedir.
Kenar do¤rultusunda bak›ld›¤›nda bak›ﬂ
do¤rultusu hep kenarda kalmaktayken
merkez do¤rultusunda bak›ld›¤›nda bak›ﬂ do¤rultusu giderek daha derini
“görmektedir”. Derin katmanlar daha s›cak dolay›s›yla daha parlak oldu¤u için kenar merkeze göre daha
karanl›k gözükmektedir. Bu kenar
kararmas›n›n etkisi, örten çift y›ld›zlarda bir y›ld›z ötekini örttü¤ünde gözlenen parklakl›k de¤iﬂimlerinde görülmektedir.
Anakol yaﬂam›na yeni baﬂlam›ﬂ,
kütlesi, yar›çap› ve s›cakl›¤› Güneﬂ’inkilerle ayn› olan bir y›ld›z Güneﬂ’in “gençli¤ini”, yani özekte H-yanmas› baﬂlad›ktan k›sa zaman sonraki durumunu temsil etmektedir. Anakol ömrünün sonuna yaklaﬂan, kütlesi ve s›cakl›¤› Güneﬂ’inkilerle ayn› olan bir y›ld›zsa Güneﬂ’in gelece¤ini temsil eder. Böyle y›ld›zlar üzerine yap›lan
çal›ﬂmalar, yukar›da sözünü etti¤imiz renkküre ve
taçküre (manyetik alan kaynakl›) ettkinliklerinin
yaﬂla yavaﬂlad›¤›n› göstermiﬂtir. Güneﬂ benzeri y›ld›zlar yaﬂland›kça kütle kayb› yoluyla aç›sal momentum kaybederler. Böylece güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n dönme h›zlar› ve dolay›s›yla taçküre etkinli¤i
zay›flar.
Taçküre s›cakl›¤› da azal›r. Buna ters düﬂen örnekler de var. Anakoldan ayr›lmakta olan, yani art›k ömrünün son aﬂamalar›na yaklaﬂan 3 y›ld›zda artan
etkinlik gözlenmiﬂtir. Bu durum,
konveksiyon yap›s›nda beklenmedik de¤iﬂiklikle aç›klanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Kimbilir
Güneﬂ’in etkinli¤i de böyle
bir yol izleyebilir!
Prof.Dr.
Ze ki As lan
TÜB‹TAK Ulusal
Gözlemevi
Akdeniz Ü.
Fen Ed.F. Fizik
Bölümü
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