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Astronomi ve uzay üzerine bu
zamana kadar yapılan çeşitli
araştırma ve gözlemleri
açıklamak, uzayı tanıtmak ve
astronomi kulübümüzün
yapmış olduğu ve yapacağı
etkinliklerden sevgili
okurlarımızı haberdar
etmektir. 
Dergimiz kulübümüzün
planları doğrultusunda belirli
periyotlarla yayınlanacaktır.  

ASTRO-
CKAL

ASTRONOMİ
KULÜBÜMÜZÜN AMACI

Astronomi ve uzay üzerine
çeşitli araştırmalar ve
gözlemler yapmaktır.
Belirlenecek zaman
dilimlerinde yapılacak çeşitli
etkinlikler ile uzayı tanımaktır.
Kulübümüz öğrencilerinin
yapacakları pano, dergi gibi
çalışmalarla kulübümüzü
tanıtmaları ve astronomi ve
uzak hakkında tüm okulu
bilgilendirmeleri
amaçlanmıştır. 

ASTROCKAL
DERGİSİNİN AMACI

CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ ASTRONOMİ KULÜBÜ
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YILDIZLAR
"Yıldız, ağırlıklı

olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, karanlık 
uzayda ışık saçan, gökyüzünde bir nokta 

olarak görünen plazma küresidir."

Yıldızlar en çok tanınan astronomik nesnelerdir ve galaksilerin en temel
yapı taşlarını temsil ederler. Bir galaksideki yıldızların yaşı, dağılımı ve
bileşimi, o galaksinin tarihini, dinamiklerini ve evrimini izler ve özellikleri,
etraflarında birleşebilen gezegen sistemlerinin özelliklerine yakından
bağlıdır. 

Yıldızların Özell�kler�

Yıldızların çoğu 1 milyar ile 10 milyar yıl arasında yaşa sahiptir.
Yıldız ne kadar büyük olursa yaşam süresi de o kadar kısa olur
çünkü büyük yıldızların çekirdeklerinde daha büyük olan basınç
hidrojenin daha hızlı yanmasına neden olur. En büyük yıldızlar
ortalama bir milyon yıl yaşarlarken minimum kütleye sahip
olan kırmızı cüceler yakıtlarını çok yavaş yaktıklarından on ile
yüz milyar yıl arasında yaşarlar.  

YAŞ:

Yıldızlar oluştuklarında yaklaşık kütlelerinin %71’i hidrojen,
%27’i helyum, geri kalanı da metallerdir. Genel olarak
metallerin oranı yıldız atmosferlerinde bulunan demir
içeriğiyle belirlenir çünkü demir hem sık bulunan bir metaldir
hem de soğurma çizgileri görece daha kolay ölçülür. Yıldızların
oluştuğu moleküler bulutlar süpernova patlamalarıyla sürekli
olarak metallerle zenginleştiğinden bir yıldızın kimyasal
bileşimi yaşını belirlemek için kullanılır. Metallerin oranı ayrıca
yıldızın bir gezegen sisteminin olması olasılığının da bir
göstergesi olabilir. 

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:

Dünya’ya olan büyük uzaklıkları nedeniyle Güneş dışındaki tüm
yıldızlar, Dünya’nın atmosferinin etkisiyle gece gökyüzünde göz
kırpan parlak noktalar olarak insan gözüne görünürler.
Güneşten sonra en büyük görünen boyuttaki yıldız yalnızca
0,057 SOA’lık açısal çapı olan R Doradus yıldızıdırYıldızlar bir
şehirden daha büyük olmayan nötron yıldızlarından Orion
takımyıldızında bulunan ve Güneş’in 1.000 katı büyük olan
yaklaşık 1,6 milyar kilometrelik çapı
olan Betelgeuse gibi üstdevlere kadar sıralanırlar. Ancak
Betelgeuse’ün yoğunluğu Güneş'inkinden çok daha azdır 

ÇAP:

Bir yıldızın Güneş’e göre hareketi yıldızın kaynağı ve yaşı için
olduğu kadar yapısı ve bulunduğu galaksinin gelişimi hakkında
da önemli bilgiler sağlayabilir. 
Bir yıldızın özdevinimi teğetsel hızıdır. Bunun belirlenmesi için
yılda mas (mili SOA) birimi kullanılarak çok hassas
gökölçümleri yapılır. Dikeyhız yıldızın Güneş'e doğru ya da
Güneş'ten uzağa olan hızıdır. Bu hız tayf çizgilerindeki doppler
kayması ile belirlenir ve birimi kilometre/saniyedir. 
Her iki hareket hızı da belirlendikten sonra bir yıldızın Güneş’e
ya da galaksiye göre olan uzay hızı belirlenebilir. 

DÜNYA’DAN ÇIPLAK GÖZLE
GÖRÜLEBİLEN YAKLAŞIK 6 BİN
DOLAYINDA YILDIZ VARDIR. 

DEVİNİM:

Bazı yıldızlar gözlemlenen
evrenin yaşı olan 13,7 milyar

yaşına yakındır. 
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Bir yıldızın manyetik alanı, konvektif dolaşımın
meydana geldiği iç kısımlarda oluşur. İletken
plazmanın bu hareketi, bir dinamo gibi işlev görür,
buradaki elektrik yüklerinin hareketi, mekanik bir
dinamo gibi manyetik alanları uyarır. Bu manyetik
alanlar yıldız boyunca ve ötesinde geniş bir yelpazeye
sahiptir. Manyetik alanın gücü yıldızın kütlesine ve
bileşimine göre değişir ve yüzey manyetik aktivitesinin
miktarı yıldızın dönüş hızına bağlıdır. Bu yüzey
aktivitesi, manyetik alanın güçlü olduğu ve yüzey
sıcaklığının normalden düşük olduğu yerlerde yıldız
lekeleri oluşturur. Hızlı dönen genç yıldızlar, manyetik
alanları nedeniyle yüksek yüzey aktivitesine sahip
olma eğilimindedir. Manyetik alan, yıldız rüzgarı
üzerinde hareket edebilir ve zaman içinde dönme
hızını yavaş yavaş düşürmek için bir fren işlevi görür. 

MANYETİK ALAN:

SU Aurigae yıldızının (T Tauri tipinde
genç bir yıldız) yüzey manyetik

alanı, Zeeman-Doppler
görüntüleme tekniği ile yeniden

yaratılmıştır.
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Bilinen en büyük yıldızlardan biri, Güneş’in kütlesinin
100 – 150 katı büyük olan ve birkaç milyon yıllık çok
kısa bir yaşam süresine sahip olan Eta
Carinae yıldızıdır. Yakın geçmişte yapılan Arches
kümesindeki bir çalışma evrenin içinde bulunduğu
dönem içinde 150 güneş kütlesinin üst sınır olduğunu
önermektedir. Bu sınırlamanın nedeni kesin olarak
bilinmese de kısmen bir yıldızın atmosferinden
gazları kaçırmadan geçebilecek olan en
yüksek aydınlatma gücü miktarını
belirleyen Eddington aydınlatma gücü nedeniyle
olduğu düşünülmektedir. 

KÜTLE:

Yıldızların dönme hızı tayf ölçümü ile yaklaşık olarak
tahmin edilebilir ya da yıldız lekelerinin dönme hızının
izlenmesiyle daha kesin olarak belirlenebilir. Genç
yıldızlar ekvatorlarında 100 km/s’yi geçen büyük dönme
hızlarına sahiptir. Örneğin B sınıfı yıldız Achernar kutuplar
arasındaki uzaklıktan %50 daha büyük bir eşlek çapına
yol açan yaklaşık 225 km/s’lik ya da daha büyük bir eşlek
dönme hızına sahiptir. Bu hız ulaşıldığında yıldızın
parçalanacağı dönüşül (kritik) hız olan 300 km/s’den çok
az düşük olan bir hızdır. Karşılaştırıldığında Güneş ancak
her 25 – 35 günde bir döner ve ekvator dönme hızı
1.994 km/s’dir. 

DÖNME:

Big Bang’ten hemen sonra oluşan yıldızlar,
bileşimlerinde lityumdan daha ağır metal bulunmaması
nedeniyle 300 güneş kütlesi ya da daha büyük
olabilirler. Bu aşırı büyük Öbek III yıldızların soyu çok uzun
zamandır tükenmiştir ve ancak teorik olarak bulunurlar. 
Yıldızın yarıçapı ve kütlesi yüzeydeki kütleçekimini
belirler. Dev yıldızlar anakoldaki yıldızlardan daha düşük
bir yüzey kütleçekimine sahip iken beyaz cüceler gibi
yozlaşmış yoğun yıldızların yüzey kütleçekimi daha
büyüktür. Yüzey kütleçekimi yıldız ışığının tayfını etkiler;
daha yüksek kütleçekimi soğurma çizgilerini genişletir .

Eğer bir yıldız ikili yıldız sisteminin üyesi ise -ki
evrende çoğu yıldız ikili yıldız sistemi şeklinde
bulunur- kütlesi Kepler kanunları ile ölçülebilir.
Bunun için iki yıldızın birbiri çevresinde dönerken
yörünge hızlarının artış ve azalışına bakılır.
Yıldızların büyüklükleri gibi kütleleri de oldukça
değişkendir ve kütle, parlaklık ve yüzey sıcaklığı
arasında oldukça yakın bir ilişki vardır.
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Sıcaklık değerlerini tespit edebilmek için elbette gözlem yeterli
değildir, bu noktada yıldız spektrumları ve ışıma yasalarından
yararlanılır. Bir yıldızın yüzey sıcaklığı, Dünya’dan ne kadar
uzak olursa olsun, o yıldızın parlaklığının farklı frekanslarda
ölçülmesi ve bu gözlemlerin uygun kara cisim eğrileri ile
eşleştirilmesi sonucunda hesaplanabilir. Bu hesaplamalar
sonucunda yıldızlar spektrumlarına göre sıcaktan soğuğa
doğru O, B, A, F, G, K ve M harfleri ile sınıflandırılmıştır. Güneş G
tipi bir yıldızdır. 

SICAKLIK:
Yıldızların parlaklığı görünür parlaklık ve mutlak parlaklık
olmak üzere iki ayrı kavram olarak incelenir. Görünür parlaklık,
yıldızın Dünya’dan bakıldığında gözlemlenen parlaklığı iken
mutlak parlaklık ise yıldızın Dünya’dan uzaklığından bağımsız
olarak gerçek parlaklık değeridir. 

PARLAKLIK:

Çekirdekteki enerji üretimi yıldızların bu kadar çok parlak
olmasının nedenidir. Ne zaman bir elementin iki ya da daha
fazla atom çekirdeği birleşerek daha ağır bir elementin atom
çekirdeğini oluşturmak için kaynaşsa oluşan çekirdek
kaynaşması tepkimesinden gama ışını foton salınır. Bu enerji
yıldızın dış katmanlarına ulaştığında görünür ışığın da dahil
olduğu diğer elektromanyetik enerjiye dönüşür 
Yıldız tayfını kullanan astronomlar yıldızın yüzey
sıcaklığını, yüzey kütleçekimini, metalliğini ve dönme hızını
belirleyebilirler. Paralaks ölçümüyle yıldızın uzaklığı da
biliniyorsa parlaklığı da belirlenebilir. Daha sonra yıldız
modellemelerine bakılarak kütle, yarıçap, yüzey kütleçekimi ve
dönme sıklığı (frekansı) tahmin edilebilir. Çift
yıldız sistemlerindeki yıldızların kütlesi doğrudan
ölçülebilir. kütleçekimsel mikromercekleme yöntemi de bir
yıldızın kütlesini belirler. Bu değişkenleri kullanan
astronomları yıldızın yaşını da tahmin edebilir.

IŞINIM:

Yozlaşmış yıldızlar yoğun bir kütleye sıkıştıklarından yüksek
bir dönme hızına sahiptirler. Ancak açısal momentum
korunumundan (dönen bir cismin boyutundaki küçülmeye
karşın dönme hızını arttırması) beklendiği hıza nazaran
oldukça düşük dönme hızlarına sahiptir. Yıldızın açısal
devinirliğinin önemli bir kısmı yıldız rüzgârının sonucunda
oluşan kütle kaybıyla dağılır.Bunun yanı sıra
bir pulsarın (atarca) dönme hızı oldukça yüksektir. Örneğin
Yengeç bulutsusunun merkezindeki atarca saniyede 30 kere
döner. Atarcanın dönme hızı ışınım nedeniyle giderek
yavaşlayacaktır. 
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Yıldız Sınıflandırılması
Yıldızlar, tayflarına göre, çok sıcak olan O sınıfı yıldızlardan, atmosferlerinde moleküllerin
oluşabileceği kadar soğuk olan M sınıfı yıldızlara kadar tek harfli sisteme göre sınıflandırılır.
Azalan yüzey sıcaklıklarına göre ana sınıflandırmalar şunlardır: O, B, A, F, G, K ve M. Nadir
bulunan tayf özelliklerine sahip yıldızlara özel sınıflandırmalar da bulunur. Bu tiplerin içinde en
çok rastlananlar en soğuk düşük kütleli yıldızlar için L sınıfı ve kahverengi cüceler için
de T sınıfıdır. Her harfin 0 ‘dan 9 ‘a (en sıcaktan en soğuğa) sıralanan 10 alt sınıfı bulunur.
Ancak, O0 ve O1 sınıfları olmayabileceğinden, bu sistem aşırı yüksek sıcaklıklarda bozulur.
Bunlara ek olarak yıldızlar, uzaysal boyutlarına karşılık gelen ve yüzey kütleçekimlerine göre
belirlenen spektral çizgilerindeki "parlaklık etkilerine" göre de sınıflandırılabilir. Bu ölçekteki
yıldızlar 0 sınıfından (üstündevler) III sınıfına (devler), V sınıfından (anakol cüceleri) kimi
yazarlarca dahil edilen VII sınıfına (beyaz cüceler) kadar sıralanır. Anakol yıldızları, mutlak kadir
sınıflarına ve tayf tiplerine göre sınıflandırıldıklarında dar bir bandın üzerinde yer alırlar. Güneş
orta sıcaklığa ve sıradan büyüklüğe sahip anakolda yer alan G2V tipi bir sarı cücedir. 
Spektral tipin sonuna eklenen küçük harfler spektrumun kendine özgü özelliklerini belirtmek
için kullanılır. Örneğin "e" harfi yayım çizgilerinin (emisyon çizgileri) varlığını belirtirken "m"
harfi normal ötesi yüksek metal düzeyini belirtir. "var" ise tayf tipinde değişiklikler olduğunu
belirtir 

Değişen Yıldızlar
Değişen yıldızlar, içsel veya dışsal özellikleri

nedeniyle parlaklıklarında sıralı ya da rastgele
değişiklikler gösteren yıldızlardır. İçsel özellikleri

nedeniyle değişen yıldızlar üç ana gruba
ayrılabilirler. 

Zonklayan değişen yıldızlar, yıldızın yaşlanma
süreci nedeniyle zaman içinde büyüyerek ya da
küçülerek yarıçapı değişen yıldızlardır. Sefe ve

sefe benzeri yıldızlar ile Tansık gibi uzun dönemli
yıldızları içerir.Sefe değişeni yıldızlar içeren Üç Boğumlu Bulutsu
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Yıldızların Hareketi
Gece boyunca gökyüzünde yıldızlar (ve elbette diğer gökcisimleri) Kutup Yıldızı’nın etrafında dönüyormuş gibi
hareket eder. Hepimiz bu hareketin aslında yıldızların kendi hareketi olmadığını, bu hareket yanılsamasının
sebebinin Dünya’mızın kendi çevresindeki dönüşünden kaynaklandığını biliriz. Peki o halde Dünya’nın hareketini göz
ardı edersek gökyüzündeki bütün yıldızlar birbirlerine göre hareket ediyorlar mı? Çok eski kaynaklarda bile
insanların hep aynı takımyıldızlardan bahsettiğini düşünürsek gökyüzünde yıldızlar pek de yer değiştirmiyor gibi
görünüyor. Ancak elbette ki evrendeki her şeyin sahip olduğu gibi yıldızların da bir hızı ve hareketi var. Sadece
galaksimizin çevresinde gerçekleşen bu hareket o kadar uzun sürüyor ki değil bir insan ömrü, neredeyse insanlık
tarihi boyunca dahi gökyüzünde bir değişiklik fark etmek oldukça zor.

Barnard’ın Yıldızı’nın Hareketi

Yani aslında tüm yıldızlar galaksi çevresinde hareket etse de
sadece yakın yıldızların sistemimize göre göreli hareketi yıllar
içinde ölçülebilecek kadar bir fark yaratıyor. Bu noktada
yıldızların bu hareketlerini iki bileşen olarak incelediğimizden
bahsetmek gerekli. Gökyüzünde yıldızları hayali bir gök küre
üzerindeki noktalar olarak görmekteyiz. Dolayısıyla sadece
onlara bakarak yakınlık ve uzaklıklarını anlamamız mümkün
değil. Mesela yukarıdaki görseldeki yıldız diğer yıldızlara göre
olan görünür hareketinin dışında aynı zamanda bize
yaklaşıyor veya uzaklaşıyor da olabilir. İşte yıldızın bu “enine
hareket”inin (transverse motion) yanı sıra sahip olabileceği
bu harekete “radyal hareket” adını veriyoruz ve bu hareketi
Doppler Etkisi ile ölçebiliyoruz. Aşağıdaki görsel, bize en yakın
yıldız sistemi olan Alpha Centauri yıldız sisteminin “gerçek
hareket”inin enine ve radyal hareketlerinin toplamı şeklinde
hesaplandığını göstermekte.

Fakat Güneş sistemimize en yakın yıldızlara bakacak
olursak bu durum biraz değişiyor. Ne yazık ki bu

yıldızlar oldukça sönük ve çıplak gözle görülmeleri
mümkün değil. Bu yüzden ancak teleskop sonrası

dönemde keşfedilip uzaklıkları ölçülebilmiş. (Yakın
yıldızların uzaklıklarını paralaks yöntemi ile nasıl
ölçüldüğü hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazımıza

göz atabilirsiniz.) Örneğin bize en yakın yıldızlardan
Barnard’ın Yıldızı’na bakalım. Yandaki görselde arka

plandaki oldukça uzak ve dolayısıyla yer
değiştirmeleri ihmal edilebilecek kadar küçük olan

yıldızlara göre yıllar içinde Barnard’ın Yıldızı’nın
hareketini görebilirsiniz.

9



Yıldızlar, gökadalardaki moleküler bulutların görece yüksek yoğunluklu olan
kısımlarının çökmesiyle oluşur. Bu bölgelerdeki moleküllerin birbirleriyle
çarpışmaları sırasında hareket enerjilerinin bir kısmı moleküllerin içsel enerjisine
(moleküllerin titreşimlerinden ve dönüşlerinden kaynaklanan enerjisine) aktarılır.
Böylece uyarılmış duruma geçen moleküller, temel enerji seviyelerine geri
dönerken sahip oldukları içsel enerjinin bir kısmını kızılötesi ışık olarak yayar.
Enerjinin elektromanyetik dalgalarla (ışıkla) moleküler bulutun dışına taşınmasıyla
yüksek yoğunluklu bölgenin sıcaklığı düşer. Moleküler bulutun kendi iç basıncının
kendi kütleçekimini dengeleyememesi sonucu, bulut çökmeye başlar. Zamanla
yoğunluğun artmasıyla ışığın dışarıya kaçması zorlaşır. Çünkü ışığın büyük kısmı
moleküller tarafından soğurulur. Böylece bulutun iç kısımlarının sıcaklığı artmaya
başlar. En sıcak bölge olan merkezin sıcaklığı 2000 Kelvin’i aştığı zaman hidrojen
molekülleri (H2) hidrojen atomlarına ayrışmaya başlar. Daha sonra hidrojen ve
helyum atomları iyonlaşır. Bu ısınma aşaması bulutun kendi iç basıncı kendi
kütleçekimini dengeleyene kadar devam eder. Böylece bir önyıldız oluşur. Bu
önyıldız zaman içinde ışıma yoluyla enerji kaybederek küçülmeye ve ısınmaya
devam eder. Merkezin sıcaklığı belirli bir değerin üzerine ulaştığı zaman çekirdek
tepkimeleri gerçekleşmeye başlar ve böylece bir yıldız oluşur.

YILDIZ
OLUŞUMU
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Her yıldız sürekli olarak gazın uzaya akmasına neden olan
bir yıldız rüzgârı üretir. Yıldızların çoğu için kaybedilen kütle
miktarı kayda değer değildir. Güneş her yıl 10−14 güneş kütlesi
kadar  ya da tüm hayatı boyunca kütlesinin %0,01’i kadar bir
kütle kaybeder. Ancak çok büyük yıldızlar gelişimlerini önemli
derecede etkileyecek olan 10−7 ile 10−5 güneş kütlesi arasında
madde kaybeder.50 güneş kütlesinden daha büyük bir kütle ile
başlayan yıldızlar ana dizide kaldıkları sürece toplam
kütlelerinin yarısını kaybedebilir.

DÜŞÜK VE YÜKSEK KÜTLELİ
YILDIZ OLUŞUMU 

 
Yıldızlar, içlerinin derinliklerinde helyum oluşturmak için

hidrojenin nükleer füzyonuyla beslenir. Yıldızın merkez
bölgelerinden enerji çıkışı, yıldızın kendi ağırlığı altında çökmesini

önlemek için gerekli basıncı ve parlamasını sağlayan enerjiyi
sağlar. Hertzsprung-Russell Diyagramında gösterildiği gibi Ana Dizi

yıldızları çok çeşitli parlaklık ve renkleri kapsar ve bu özelliklere
göre sınıflandırılabilir. Kırmızı cüceler olarak bilinen en küçük

yıldızlar, Güneş'in kütlesinin %10'u kadar azını içerebilir ve 3000-
4000K arasındaki sıcaklıklarda zayıf bir şekilde parıldayarak

yalnızca %0,01 kadar enerji yayar. Küçücük doğalarına rağmen,
kırmızı cüceler Evrendeki açık ara en çok sayıda yıldızdır ve on

milyarlarca yıllık ömürleri vardır. 
 

Öte yandan, hiperdevler olarak bilinen en büyük kütleli yıldızlar,
Güneş'ten 100 kat veya daha fazla kütleye sahip olabilir ve yüzey

sıcaklıkları 30.000 K'den fazla olabilir. Hiperdevler, Güneş'ten yüz
binlerce kat daha fazla enerji yayarlar, ancak sadece birkaç milyon

yıllık ömürleri vardır.  

ANA DİZİ YILDIZLARI 
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H-R 
DİYAGRAmı

Bu diyagram yıldızların periyodik tablosudur. Yıldızların parlaklığı (mutlak
büyüklük veya parlaklık) sıcaklıklarına (yıldız sınıflandırması) göre çizildiğinde,
yıldızların grafik üzerinde rastgele dağılmadığı, çoğunlukla birkaç iyi
tanımlanmış bölgeyle sınırlı olduğu keşfedildi. Aynı bölgelerdeki yıldızlar,
periyodik tablodaki element grupları, dönemleri ve blokları gibi ortak bir
özellikler kümesini paylaşırlar. Bununla birlikte, periyodik tablodan farklı
olarak, yıldızların fiziksel özellikleri zamanla değişir ve bu nedenle H-R
diyagramındaki konumları da değişir – bu nedenle H-R diyagramı, yıldız
evriminin görsel bir grafiği olarak düşünülebilir. Gökbilimcilerin yıldızları
sınıflandırmak için kullandıkları grafiksel bir araçtır. Bir yıldızın grafikteki
konumundan, parlaklık, spektral tip, renk, sıcaklık, kütle, kimyasal bileşim, yaş
ve evrimsel tarih bilinmektedir. 

Hertzsprung-Russell diyagramı
veya H-R diyagramı, Adını 20.
yüzyılın başlarında
birbirlerinden bağımsız olarak
benzer diyagramları
kullanmakta olan Danimarkalı
astronom Ejnar Hertzsprung ve
Amerikalı astronom Henry
Norris Russell’dan alır.
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YILDIZLARIN
KADERLERİ
Genel olarak, bir yıldız ne kadar büyükse ömrü o kadar kısadır,
ancak en kütleli yıldızlar dışında hepsi milyarlarca yıl yaşar. 

 Bir yıldız çekirdeğindeki tüm hidrojeni kaynaştırdığında,
nükleer reaksiyonlar durur. Kendisini desteklemek için
gereken enerji üretiminden mahrum kalan çekirdek, kendi
içine çökmeye başlar ve çok daha fazla ısınır. Hidrojen,
çekirdeğin dışında hala mevcuttur, bu nedenle hidrojen
füzyonu, çekirdeği çevreleyen bir kabukta devam eder. Giderek
daha fazla ısınan çekirdek, yıldızın dış katmanlarını da dışarı
doğru iterek, bunların genişlemesine ve soğumasına neden
olarak yıldızı kırmızı bir deve dönüştürür. 

Yavaş yavaş, yıldızın iç nükleer yangınları giderek daha
kararsız hale geliyor, bazen öfkeyle yanıyor, diğer zamanlarda
sönüyor. Bu varyasyonlar, yıldızın titreşmesine ve dış
katmanlarını atmasına, kendisini bir gaz ve toz kozasıyla
örtmesine neden olur. Bundan sonra ne olacağı, çekirdeğin
boyutuna bağlıdır. 
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Güneş gibi ortalama yıldızların dış katmanlarını
fırlatma süreci, yıldız çekirdeği açığa çıkana
kadar devam eder. Bu ölü, ama yine de aşırı
derecede sıcak olan yıldız cürufuna Beyaz Cüce
denir..  Çekirdek ne kadar büyük olursa, oluşan
beyaz cüce o kadar yoğun olur. Bu nedenle, bir
beyaz cücenin çapı ne kadar küçükse, kütlesi o
kadar büyüktür!   
Bu kader, yalnızca kütlesi Güneşimizin
kütlesinin yaklaşık 1,4 katına kadar olan
yıldızları bekliyor. Bu kütlenin üzerinde, elektron
basıncı çekirdeği daha fazla çökmeye karşı
destekleyemez. Bu tür yıldızlar, aşağıda
açıklandığı gibi farklı bir kadere maruz kalırlar.

Sıradan Yıldızlar Beyaz Cücelere Dönüşüyor 

Beyaz Cüceler Novae Olabilir
Bir beyaz cüce ikili veya çoklu yıldız sisteminde

oluşursa, bir nova olarak daha olaylı bir ölüm
yaşayabilir. Nova, Latince "yeni" anlamına gelir -

novaların bir zamanlar yeni yıldızlar olduğu
düşünülürdü. Bugün onların aslında çok eski yıldızlar

- beyaz cüceler olduklarını anlıyoruz. 

Nötron Yıldızlarının veya Kara Deliklerin Arkasında 
Bir novada sadece yıldızın yüzeyi patlar. Bir süpernovada,
yıldızın çekirdeği çöker ve ardından patlar. Büyük kütleli
yıldızlarda, karmaşık bir dizi nükleer reaksiyon, çekirdekte
demir üretimine yol açar. Demiri elde eden yıldız, nükleer
füzyondan alabildiği tüm enerjiyi çıkardı - demirden daha
ağır elementler oluşturan füzyon reaksiyonları aslında
enerjiyi üretmek yerine tüketirler. Yıldız artık kendi kütlesini
taşıyamaz hale gelir ve demir çekirdek çöker. Sadece birkaç
saniye içinde, çekirdek kabaca 5000 milden sadece bir düzine
küçülür ve sıcaklık 100 milyar derece veya daha fazla
yükselir. Yıldızın dış katmanları başlangıçta çekirdekle
birlikte çökmeye başlar, ancak muazzam bir enerji
salınımıyla geri döner ve şiddetli bir şekilde dışarı doğru
fırlatılır. Süpernovalar neredeyse hayal bile edilemeyecek
miktarda enerji açığa çıkarır. 14
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Bir süpernovanın merkezinde çökmekte olan
yıldız çekirdeği yaklaşık 1,4 ila 3 güneş kütlesi
içeriyorsa, çökme elektronlar ve protonlar
nötronları oluşturmak için birleşerek bir nötron
yıldızı oluşturana kadar devam eder . Nötron
yıldızları inanılmaz derecede yoğundur. Bir
nötron yıldızının yüzeyindeki çekim
muazzamdır.   

Nötron Yıldızları 

Kara Delikler
Eğer çöken yıldız çekirdeği üç güneş kütlesinden

daha büyükse, bir kara delik oluşturmak için
tamamen çöker: yerçekimi o kadar güçlüdür ki yakın

çevresinden hiçbir şey, ışık bile
kaçamaz. Aletlerimizin görmek için tasarlandığı şey
fotonlar olduğundan, kara delikler yalnızca dolaylı

olarak tespit edilebilir. Dolaylı gözlemler mümkündür,
çünkü bir kara deliğin yerçekimi alanı o kadar
güçlüdür ki yakındaki herhangi bir malzeme -

genellikle eşlik eden bir yıldızın dış katmanları -
yakalanıp içeri sürüklenir. Muazzam sıcaklıklara

kadar ısıtılarak, altta yatan gizli yoldaşın varlığını
gösteren bol miktarda X-ışınları ve Gama-ışınları

yayar.

Kalıntılardan Yeni Yıldızlar Doğuyor
Novaların ve süpernovaların geride bıraktığı
toz ve enkaz, sonunda çevredeki yıldızlararası
gaz ve tozla karışarak onu yıldız ölümü
sırasında üretilen ağır elementler ve kimyasal
bileşiklerle zenginleştiriyor. Sonunda, bu
malzemeler geri dönüştürülerek yeni nesil
yıldızlar ve onlara eşlik eden gezegen
sistemleri için yapı taşları sağlıyor.
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TAKIM YILDIZLARI
Takımyıldızların birkaç farklı tanımı vardır , ancak birçok kişi takımyıldızları bir yıldız grubu olarak düşünür. Genellikle,
gökyüzünde belirli bir şekle benzeyen ve bir isim verilmiş bir grup yıldızdır. Bu yıldızlar Dünya'dan çok uzakta. Birbirlerine
hiç bağlı değiller. Bir takımyıldızdaki bazı yıldızlar yakınken diğerleri çok uzakta olabilir. Ancak, gökyüzünde yıldızların
arasına noktadan noktaya bir yapboz gibi çizgiler çizecek olsaydınız - ve çok fazla hayal gücü kullanırsanız - resim bir
nesne, hayvan veya insan gibi görünürdü. 

Zamanla, dünyanın dört bir yanındaki kültürler, insanların gördüklerini düşündüklerine bağlı olarak farklı adlara ve
takımyıldız sayılarına sahip olmuştur. Bugün, resmi olarak tanınan 88 takımyıldızı var. 

Geceleri görebileceğiniz takımyıldızlar yılın zamanına bağlıdır.

Gece gökyüzünde hang� takımyıldızları göreb�l�rs�n�z?

KARANLIK BULUT GRUPLARI
Güney Yarımkürede, Samanyolu'nun karanlık parçalarını fark etmek mümkündür. Bazı medeniyetler bu

parçaları şekillerle ayırt ederlerdi ve karanlık bulut gruplarına isim verirlerdi. İnka medeniyeti
Samanyolu'ndaki bu bölgeleri veya karanlık bulutsuları tespit edip onların şekillerini hayvanlarla ve

mevsim yağmurlarıyla ilişkilendirdiler. Avustralya Aborijin astronomi'de Kömür Çuvalı Bulutsusu
tarafından oluşan "gökyüzünde Emu kuşu" en ünlü karanlık bulut grubu anlatılmaktadır.
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En Çok B�l�nen Takımyıldızları
Andromeda

Andromeda, modern 88 takımyıldızdan biridir. Ayrıca,
Batlamyus'un 48 takımyıldızdan oluşan listesinde de
geçer. Adını Yunan mitolojisindeki bir karakter olan
Prenses Andromeda'dan alır. Kanatlıat (Pegasus)
takımyıldızının yanında bir kuzey yarı küre
takımyıldızıdır. Andromeda Gökadası'nı barındırıyor
olması en dikkat çekici özelliğidir. Kimi zaman Zincirli
Prenses olarak da anılır.

Aquila, modern 88 takım yıldızdan biridir.
Görünüm olarak Samanyolu üzerinde yer alır. En

parlak yıldızı Altair'dir ve bu yıldız yaz üçgeni
oluşturan üç yıldızdan biridir. Yaz üçgenin diğer
yıldızları Vega Lir (Çalgı) Takımyıldızında, Deneb

ise Cygnus (Kuğu) Takımyıldızında bulunur.

Aquila (Kartal)

Lyra (Lir [Çalgı])
Lir Takımyıldızı birçok takımyıldıza nazaran
gökyüzünde oldukça küçük bir alan kaplar. Lir
Takımyıldızın en parlak yıldızı Vega'dır. Bu
Yıldızın kadir değeri + 0,03 dür ve diğer
yıldızların parlaklıklarını karşılaştırmada
referans olarak alınabilir. Vega yaz üçgenin
üç yıldızından biridir.

Cygnus (Kuğu)
Cygnus (Kuğu) modern 88 takımyıldızdan biridir. Birçok

parlak yıldız içerir. Bu yıldızlardan en önemlisi ve en
parlak olanı Deneb'dir ve yaz üçgeninin üç yıldızından

biridir. Kuğu takımyıldızı görünüm bakımından
Samanyolu üzerinde güneye doğru uçan bir kuşu

andırır.
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Ursa Major (Büyük Ayı)

Ursa Major özellikle kuzey yarı kürenin büyük bir bölümünde
yıl boyunca görülebilir. Oldukça parlak yıldızlardan
oluşmuştur. Belirgin kepçe biçimi sayesinde diğer
takımyıldızlardan ayırması oldukça kolaydır. Kepçenin
sapındaki üç parlak yıldızdan ortadaki; ünlü bir çift yıldız
olan Mizar'dır ve ona yakın görünümde daha sönük olan
başka bir çift yıldız; Alcor yer alır. Ursa Major'ün en parlak
yıldızdarı Dubhe ve Merak'tır. Bu iki yıldız cezvenin ucunda,
sap kısmına en uzak görünümde bulunurlar. Merak-Dubhe
yönünde bu iki yıldızın arasındaki uzaklığın 6 katı kadar
gidilirse Kutup Yıldızı'na (Polaris) ulaşılır.Kutup Yıldızı ise
Ursa Minor (Küçük Ayı) Takımyıldızında yer alır. Ayrıca
kepçenin sap kısmını oluşturan üç yıldızın çizdiği kavisi
takip ederek Boötes (Çoban) takımyıldızının en parlak yıldızı
olan Arcturus'a ulaşabiliriz. Bu özellikleri ile Ursa Major
gökyüzünde diğer takımyıldızları bulurken oldukça kolaylık
sağlar.

Orion (Avcı)

Gökyüzünde hem güney hem de kuzey yarıküresinde bulunan ve bu sayede tüm Dünya'dan görülebilen, oldukça parlak yıldızlardan
oluşan dolayısıyla da kolay bulunabilen takım yıldız. Avcının belirgin şekli dört belirgin yıldızdan oluşan boyu eninin iki katı kadar

olan bir dikdörtgen ve bu dikdörtgenin merkezinde çapraz durmakta olan üç ayrı yıldızdır. Betelgeuse avcının sağ omzuna, Bellatrix
sol omzuna, Rigel sol ayağına ve Saif de sağ ayağına denk gelir. Ortadaki üç çapraz yıldız (alttan üste sırayla Alnitak,Alnilam ve
Mintaka) avcının kemerini (Avcı Kuşağı olarak da bilinir) oluşturur. Kuşağın altında bulunan M 42 bulutsusu (nebulası) avcının

kılıcıdır. Heka adındaki avcının başını simgeleyen kısım aslında üç daha sönük yıldızdan meydana gelir. Betelgeuse'un üstündeki
yıldızlar avcının sağ kolunu Bellatrix’ten ötede olan yıldızlar da avcının kalkanını oluşturur.

 
Avcı kış ayları boyunca Türkiye'den rahatlıkla gözlemlenebilir. Avcıyı gözlemlemek isteyenler güney ufkuna bakmalıdır. Avcının yeri

bulunulan aya göre güneybatı ile güneydoğu arasında değişir. Bünyesinde gökyüzünün en parlak yıldızlarından Rigel (7. en parlak
yıldız) ve Betelgeuse (10. en parlak yıldız)'ün bulunması ve etrafındaki takımyıldızların solukluğu Avcının kolaylıkla

gözlemlenebilmesini sağlar. Avcının komşuları Boğa, İkizler, Eranus nehri, Tavşan takımyıldızlarıdır.
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Kuyruklu yıldızlar güneş sisteminde hareket eden genellikle donmuş gazlar ve
az oranda kaya ile tozdan oluşan düzensiz şekillere sahip, küçük boyutlu

kütlelerdir. Kuyruklu yıldızların çapları genellikle birkaç kilometrenin üstüne
çıkmaz. Kütlenin ana gövdesine çekirdek (nükleus) adı verilir. Çekirdek

bünyesinde su, metan, nitrojen ve diğer buzlardan bulunur. Kuyruklu yıldızlar
güneşin etrafında çok uzun yörüngelere sahiptirler. Sadece Güneş’e

yaklaştıkları zaman gözle (teleskop kullanılsa bile) görülmeye başlarlar.
Normalde son derece soğuk kütlelerdir; güneş ışınları tarafında ısıtılmaya

başlayınca yapılarındaki buz süblimleşmeye (katı halden gaz hale geçiş)
başlar. Buz kristalleri ve toz, çekirdekten solar rüzgarlar ile ayrılmaya başlar ve

kütlenin arkasında bir çift kuyruk oluşturur. Dünyadan kuyruklu yıldızları
izlerken genellikle gözlemlediğimiz, toz kuyruklarıdır. 

KUYRUKLU
YILDIZLAR

Kuyruklu yıldızın yörüngesinin Güneş’e en yakın
noktasına “perihelion” Güneş’e en uzak

noktasına “aphelion” denir.   
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Ejiptologlar ve arkeologlar, yıllardan beri piramitlerin yalnızca ve yalnızca firavun mezarı olduğunu
iddia ediyorlar. Oysa, I.Ö 2500 dolayında, henüz tekerleği bile bulmadığı varsayılan bir ülkenin, bütün
kaynaklarını kullanarak bu devasa yapıları yalnızca firavunlarına gösterişli mezar olsun diye
yaptıklarına inanmak zor. Hele Giza’daki üç büyük piramitten söz edince, isler iyice “garip” hale
geliyor. 

 
1994 yılında Robert Bauval adlı Belçika asıllı, çocukluğu Mısır’da geçmiş bir mühendisin “Orion

Mystery” adlı sansasyonel kitabı yayımlanana dek, dünyanın bu en gizemli üç anıtının niteliğine ilişkin
ciddiye almaya değer bir teori atılmamıştı ortaya. Erich Von Daniken’in spekülatif ve fazla hayalci

“uzaylı atalar” iddiası, ancak beylik UFO masallarına malzeme oluşturabilecek dayanaklara sahipti.
Ejiptoloji ve ortodoks arkeolojinin “piramitler firavun mezarıdır” varsayımları, Mısır’da sonraki

dönemde inşa edilen (ve asla Giza’daki 3 piramidin kalitesine erişemeyen) yapılarda “mezar”
düşüncesini destekleyecek bulgulara ulaşıldığından ötürü epey sağlam görünüyordu. Aslında ne

Khufu’nun, ne Khafre’nin ne de Menkaure’nin piramitlerinde mezar, mumya ya da cesede rastlanmıştı
ama bu, yaygın inancı değiştirmiyordu. 

1979 yılında Kahire’ye yaptığı bir gezi sırasında Robert Bauval, üç büyük piramidin hızlanışında bir
gariplik farketti. İlk iki piramit köşegenlerinden birbirinin tam hizasına yerleştirildiği halde, daha
küçük olan Menkaure’nin piramidi, hafifçe sola kaymış gibiydi. Bu muhteşem yapıları yaratabilecek
ve ölçülerde asla şaşmayacak bir mimariye sahip olan Mısırlıların, üç piramidi ayni çizgi üzerine
yerleştirmeyi başaramamış olduğunu düşünmek hiç akla yakın gelmiyordu doğrusu. Bauval, Misir
kültürüne, özellikle de dinine meraklı biriydi. Bütün antik uygarlıklarda olduğu gibi eski Mısır’da da
tapınakların belli yıldızlara göre hizalandığını, oriyentasyonlarının “gündönümü” ya da “ekinoks”lara
yöneltilmiş olduğunu iyi bilirdi. Mısır’da en belirgin ve baskın kült, Osiris kültüydü ve bu tanrı, Orion
takımyıldızıyla simgelenirdi. 

ORİON VE MISIR   
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Bauval bir gün gökyüzünü izlerken, Orion’un merkezindeki en önemli üç yıldızın, Alnilam, Alnitak ve
Mintaka’nin, ayni Giza piramitlerinde olduğu gibi bir hiza sapmasına sahip olduğunu farketti: İlk iki

büyük yıldız, Alnilam ve Alnitak doğru hizadaydı ama üçüncü ve en küçük yıldız olan Mintaka, hafifçe
sola kaymıştı diğerlerine göre. 



Eski Mısır kültünde, “ilk başlangıç” olarak anılan bir dönem olduğunu biliyordu Bauval: “Zep Tepi”
olarak adlandırılan bu dönem, Mısırlıların ülkelerinin tarihini anlatırken, “Mısır’ı tanrıların yönettiği
mutlu dönem” diye söz ettikleri bir dilime de denk geliyordu. Binlerce yıl önceyi anlatıyordu bu
sözcük. Acaba Mısırlılar piramitleri inşa ederken, çok eski bir dönemi anmak üzere, Orion’un I.Ö
10.500′deki yerleşimini mi seçmişlerdi master plan olarak? Bundan 4500 yıl önce, presesyon
hesapları bile yapacak biçimde astronomi bilgisine nasıl sahip olmuşlardı? Yoksa bundan 12000 yıl
önce var olan bir uygarlığın geride bıraktığı izleri mi görüyorduk Mısır’da? Robert Bauval, 1994′te
yayımlanan “Orion Mystery” adli kitabında bu soruları sordu ve büyük sansasyon yarattı. Yanıtlarsa,
hala araştırılmayı bekliyor. 

21

Bu bulgu, astronomi destekli yapılan gözlemlerle Giza piramitlerinin Orion Kuşağı olarak bilinen üç
yıldızın yeryüzündeki kopyası olarak inşa edildiğini ortaya koyuyordu ve Mısır yıldız dinini bilenler
için hiç de şaşırtıcı değildi. Mısırlılar, yeryüzünü ve yaşadıkları toprakları, gökyüzünün, yani
ölümsüzlüğe eriştiklerinde ulaşacakları yerin bir kopyası olarak düşünürlerdi ve piramit
metinlerinden dini yazıtlara dek her yerde bu vurgulanırdı. Nil, Samanyolu’na denk geliyordu Mısır
yıldız kültünde. Samanyolu’nun çevresindeki özel bir gökyüzü alanı, eski Mısırlıların “Duat” diye
adlandırdıkları “tanrıların mekanıydı; bunun yeryüzündeki kopyası da Nil’in batısına denk getirilmişti!
Bauval’in bulgusunda şaşırtıcı olan şey çok daha başkaydı. Bu üç piramit I.Ö 2600 dolaylarında
yapılmıştı ama, Orion yıldızının o tarihteki gökyüzü konumu, Giza’daki piramitlerin konumundan 45
derecelik bir sapma gösteriyordu.  

Bauval, bir bilgisayar programı (SkyGlobe 3.2) yardımıyla, Orion ile piramitlerin bire bir ayni
doğrultuya yerleştiği tarihi aradı ve karşısına I.Ö 10.500 tarihi çıktı! İşin ilginç yani, bu tarih Orion

takımyıldızının presesyon döngüsünün en alt noktasına rastlıyordu. 



KİTAP ÖNERİLERİ

"Bu kitapta, gece gökyüzüne duyduğumuz, bize geçmişten miras kalan hayranlık ile
çağdaş gökbilim sayesinde elde ettiğimiz olağanüstü görüntüleri ve şaşırtıcı bilgileri

birleştirmeye çalıştım. Çağdaş gökbilimin temel fikir ve kuramlarını, hemen hemen hiç
bilimsel bilgi birikimi olmayan bir insanın bile anlayacağı biçimde anlatmaya çaba

gösterdim. Bu fikir ve kuramları gece gökyüzüyle ilgili kendi deneyimlerimizle ve
geçmişten devraldığımız kültürel mirasla ilişkilendirebilmek için, çalışmamı,
kuyrukluyıldızlardan kuazarlara, yirmi tane çok bilinen gökcismi üzerinde

yoğunlaştırdım. Bu cisimlerden çıplak gözle görülebilenler eski çağlardan beri
bilinmektedir, her çağda ve pek çok kültürde mitolojik öykülere konu olmuşlardır.

Bununla birlikte gerçek doğaları ancak yüzyılımızda, pek çoğununki ise son yirmi yılda
ortaya çıkarılmıştır. Geri kalanların tümü, biri (3C273 kuazarı) dışında, en azından iki

yüz yıldır bilinmektedir ve iyi bir dürbün ya da küçük bir teleskop yardımıyla
görülebilirler.

İçinde yaşadığımız evrenle ilgili bildiklerimizi bu yirmi gökcisminden yola çıkarak gözler
önüne sermeye çalıştım."

YILDIZLARIN ALTINDA- MICHAEL-ROWAN ROBINSON

MİCHİO KAKU KİTAPLARI

Michio Kaku, City College of New York’ta teorik fizik
alanında Henry Semat Profesörü unvanına sahip Japon
kökenli Amerikalı teorik fizikçi. Bilimin popülerleşmesi ve
insanlara ulaşması için çalışmaktadır. 

"PARALEL EVRENLER, ZAMAN BÜKÜLMELERİ VE 10. BOYUTTA BİLİMSEL
BİR MACERA"
Michio Kaku, Hiperuzay’da okura 10. Boyutta bilimsel bir arayış yolculuğu
vadediyor ve hepimize evrene bakışımızı tamamen değiştiren büyüleyici bir
panorama sunuyor. Geçmişi değiştirmek mümkün mü? Paralel evrenlere geçitler
var mı? Solucan delikleri, zaman makineleri, bebek evrenler ve daha fazlası…
Yazar, hiperuzayın erken tarihiyle başladığı anlatımına olağanüstü koşullar
altında uzayın yırtılıp parçalanana kadar esneyebilmesi olasılığını ele alarak
devam ediyor. Kaku özellikle hiperuzay kuramının bilinen tüm doğa yasalarını tek
bir kuramda birleştirebileceğine vurgu yapıyor. Geleceğin Fiziği ve Olanaksızın
Fiziği gibi çok satan kitapların yazarı, bu kitabında hayal gücünün ötesinde bir
dünyayı tanımada okura rehberlik ediyor.

HİPERUZAY
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WHAT DID HUBBLE SEE
ON YOUR BIRTHDAY? 

Hubble, evreni haftanın 7 günü, günde 24 saat
keşfeder. Bu, doğum gününüz de dahil olmak
üzere yılın her günü büyüleyici bir kozmik
mucize gözlemlediği anlamına gelir. 

GALİP CANDIR- 16.11.2016 AŞKIN KOLBAŞI- 16.12.2002 

27.03.2005 01.02.2010
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Astronomi kulübü olarak uzayı derinlemesine öğrenmek
istiyor ve bunun için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.  

Yaptığımız ilk etkinlik Güneş tutulmasını gözlemlemek
oldu. Gözlemlerimizi 2 arkadaşımızın getirmiş olduğu

röntgen filmleri ile gerçekleştirdik. Tutulma anını tüm
okul olarak gözlemledik.  

KULÜBÜMÜZDENKULÜBÜMÜZDEN  
HABERLERHABERLER

Yaptığımız bir diğer etkinlik ise gece uzayı
gözlemlemekti. 10 Kasım günü akşamı
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz ile çok eğlenceli ve
şaşırtıcı anlar yaşadık. Günlük hayatımızda renkli olarak
görmeye alıştığımız gezegenleri teleskop ile bakınca
beyaz görmek bizleri ilk başta hayal kırıklığına uğratsa
da çok kısa bir süre sonra şaşkınlığımız hayal
kırıklığımızın yerini aldı. 

Jüpiter, Satürn ve Ay’ı
gözlemlememize yardımcı olan
Ege Üniversitesi öğretim
görevlileri astronom Duygu
Esendemir ve Murat Esendemir’e
çok teşekkür ederiz. Bu gözlemi
organize eden hocamız Galip
Candır ve sayın müdürümüz Ersin
Sağdıç’a da ayrıca çok teşekkür
ederiz. 24
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