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Özet: Üniversite gözlemevlerinin küçük teleskoplarının yeteneği, bölümlerde bağımsız olarak 

yapılabilecek araştırmaların, lisansüstü tezlerin sınırlarını belirlemektedir. Olabildiğince büyük çaplı 

aynaları olan teleskoplarla ya da hassasiyeti arttıracak gelişmiş alıcılarla gözlenebilir cisimlerin 

parlaklık sınırının olabildiğince genişletilmesi üniversitelerin bilim üretme gücünü de arttıracaktır. 

1965’den bu yana değişik teleskop ve alıcılarla çalışmalar yapılan Ege Üniversitesi Gözlemevinin 

gözlem tarihçesi bu bağlamda eğiticidir. Bu çalışmada yaklaşık 50 yıllık bu tarihçe, parlaklık sınırı 

bağlamında örneklerle kısaca anlatılarak, üniversite gözlemevlerinin gerekliliği tartışılacaktır. 

 
1. Giriş 

1965 yılında, 1967 yılı Ağustos ayına kadar görsel minimum gözlemlerinin yapıldığı Ege 

Üniversitesi Gözlemevinden (EÜG) bir gözlemci grubu ve Nürnberg Gözlemevi arasında bir 

işbirliği gerçekleştirildi. Atmosferik koşulları yıldız gözlemleri için çok elverişli olan EÜG’de 

1968 yılında bir fotoelektrik fotometreyle [RCA 1P21 fotokatlandırıcısı ile B için No. 5030+ 

Schott GG 13 ve V için Corning No. 3384 süzgeçleri (İbanoğlu ve Gülmen, 1970)] birlikte 

satın alınan 48cm çapındaki Cassegrain teleskop kuruldu. Tüm donanım NATO-Research 

Grant sayesinde finanse edildi. Bu teleskobun gelecekte de her iki gözlemevinin ortak 

programlarında kullanılması kararlaştırıldı (Pohl ve Kızılırmak 1970). Gözlenmek üzere ilk 

yıldızlar Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) 42. Komisyonu’nda önerilenler arasından 

ve bu alanda çalışan uzmanların görüşüne uygun olarak seçildi (Kızılırmak ve Pohl, 1969). 

1960-1965 yılları arasında Nürnberg ve Ege Üniversitesi Gözlemevinde yapılan minimum 

zamanı gözlemleri Pohl ve Kızılırmak (1964, 1966) tarafından yayımlandı. Belki burada şu 

notu düşmekte fayda var: Pohl ve Kızılırmak (1964)’a ait yayından A. Kızılırmak’ın İzmir’de 

çalışmaya başladıktan sonra yaptığı ama gözlemcilerinin hâlâ Ankara Üniversitesinden 

olduğu görülürken, Pohl ve Kızılırmak (1966) yayınından görsel gözlemlerin artık İzmir’li 

gözlemciler tarafından Ege Üniversitesinde yapılmaya başlandığı farkediliyor. Gözlemler 

1967 yılına kadar Argelender yöntemiyle yapılıyor. 48cm’lik teleskop ve bir fotoelektrik 

fotometre ile yapılan ilk gözlemlere ait yayın Kızılırmak ve Pohl (1969)’a aittir. Bu yayında 

hiç Ankara’lı gözlemci görünmez, EÜG’nin kendi elemanları artık iş başındadır.  

İlk başlanan çalışma örten çiftlerin minimum zamanlarının elde edilmesidir ve bir kaç yıl 

içinde aynı zamanda tüm ışık eğrisinin gözlenmesine geçiş yapılmıştır. Yıldız listesine 

bakıldığında EÜG’de minimum zamanları gözlenen yıldızlar arasında FL Lyr (|EA| V’de 

max–min parlaklık4 = 9.34 V 9.94 mag, Sp. F8V+G8V), CM Lac (|EA| 8.22 V 9.32 mag, Sp. 

A2 + A8), BE Vul (|EA|9.79 V 12.29 mag, Sp. A3-5V+G5:), WX Sgr 5 (|EA| 12.5 V 14.30 

mag, Sp. A0:), AB And (|EW| 9.70 V 10.57 mag, Sp. G5 + G5) gibi maksimumdayken 9.5 – 

                                                 
4 VZ CVn hariç yıldızların minimum ve maksimum parlaklıkları ve tayf türleri Jerzy M. Kreiner, Chun-

Hwey Kim, Il-Seong Nha tarafında hazırlanan "An Atlas of O-C Diagrams of Eclipsing Binary Stars" 

(http://www.as.up.krakow.pl/o-c/index.php3) sayfasından alındı. VZ CVn’nin yukarıda bahsedilen verileri ise 

İbanoğlu et al. (2007)’den alındı. 

5 WX Sgr Min I’deyken bugün için bile gözlemevi koşullarına göre oldukça sönük olmasına rağmen 

Kızılırmak ve Pohl (1969)’da belirtildiği üzere EÜG’de Necdet Güdür tarafından gözlenebilmiştir. Bu yıldız 

daha önceki ve sonraki yayınlarda bir daha görülmüyor. 
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10 kadir civarında olan minimum sırasında 12 kadire kadar sönen yıldızların gözlenebildiğini 

görüyoruz. Minimum zamanı gözlemleri 1970’den itibaren 1978’e kadar IBVS’lerde 

yayımlanmaya devam ediyor (Örn. Pohl ve Kızılırmak, 1970; Ebersberger ve ark., 1978).  

Bu çalışmalara sonrasında, günümüze göre bile çok sönük olan, Z Dra (V 10.59 V 12.79 mag, 

Sp. A5) gibi yıldızlar dâhil ediliyor. Böylece, o dönemde EÜG’de paha biçilmez bir bilimsel 

donanım olduğunu görüyoruz. Bunun ürünleri sonra hızlı bir şekilde uluslararası bilim 

camiasına yansıyor; ilk iki renk ışık eğrisi KP Aql örten çifti (|EA| 9.42 V 10.12 mag, Sp. 

A0V+A3V) için İbanoğlu ve Gülmen (1970) tarafından IBVS’de yayımlanıyor. Ege’nin kendi 

kaynaklarıyla ürettiği bilimin, günümüzde SCI kapsamında dergiler olarak sınıflamaya 

başladığımız türden dergilerde ilk yayını, İbanoğlu (1974) tarafından VZ CVn (|EB| 9.35 V 

09.85 mag, Sp. F2V+F8V) için yapılan çalışmadır. [Kızılırmak ve Wood (1967) SCI 

kapsamında bir dergide yayımlanmış olmasına rağmen yurtdışında yapılan tayfsal bir çalışma 

olması nedeniyle buraya alınmadı].  

1979 yılından itibaren soğutulmamış fototüp EMI 9781 A (Kurutaç ve ark., 1981), daha sonra 

1990’lı yıllarda Hamamatsu R4457PMT (Taş ve ark., 1999) ve 2001’den itibaren 

gözlemevindeki teleskop sayısı ve fotometre çeşidi artarak (Taş ve ark., 2003) gözlemler 

devam ediyor; son söylenen durumda 48cm teleskoba Vilnius Üniversitesinde özel olarak 

üretilen üç kanallı yüksek hızlı ve yüksek hassasiyete sahip, HSTCP olarak kodlanan gelişmiş 

üç kanallı bir fotometrede, soğutulmuş üç Hamamatsu R1463P PMTs, 30cm MEADE 

Schmidt-Cassegrain teleskopta Hamamatsu R4457 PMT içeren bir SSP-5 fotometre takılıdır. 

35 ve 40cm’lik iki otomatik MEADE marka Schmidt-Cassegrain teleskop ve onlara takılı, 

sırasıyla Apogee Alta-U42 2048x2048 CCD ve Apogee Alta-U42 2048x2048 CCD ve 

Apogee Alta-U47 1024 x1024 CCD ve Johnson UBVRI ve Strömgren uvbyHBeta süzgeçleri 

ile çok farklı değişkenlik türünden, daha sönük ve düşük genlikli yıldızlar gözlenebilmeye 

başladı. Bu yeni donanım ile görme sınırı birden bire V’de 15 kadire kadar genişledi. Küme 

ve oymaklar gibi geniş alan gözlemleri yapılmaya başlandı (Kıran ve Taş, 2011). Bu 

bağlamda baktığımız zaman şehir ışıklarının yaklaşmasına, ufkunun aydınlanmasına rağmen, 

biraz daha yüksek teknolojinin kullanılmasıyla Ege Üniversitesi Gözlemevinin ek 

donanımlarla V’de yaklaşık 15 kadir parlaklı bir yıldız için 0.015 genlikli bir değişim elde 

edilebilecek kalitede gözlem yapmaya olanak veren küçük teleskoplarının yalnız öğrenci 

eğitimi için değil bilim üretimi için de çok kullanışlı hale geldiği farkedilir (Kıran, 2009). Bu 

bağlamda 1m civarı bir teleskop uluslararası kampanyalara katılma olanağı vereceği gibi 

ortalama parlaklıktaki cisimlerin tayfsal olarak izlenmesini de sağlayacaktır. 

Burada, küçük teleskopların gücünü gösterebilmek amacıyla, İzmir’in şehirleşme hızındaki ve 

ışık kirliliğindeki artışa rağmen, oldukça alçak bir tepede (~800m) yerleştirilmiş küçük 

teleskoplarla, fakat yüksek duyarlığa sahip alıcılarla elde edilmiş ve henüz yayımlanmamış 

V361 Lyr ve V447 Cyg yıldızlarına ait iki ışık eğrisi sunulmuştur.  

2. Gözlemler 

Ege Üniversitesi Gözlemevinin MEADE marka Schmidt-Cassegrain 40cm teleskop Apogee 

Alta-U42 2048x2048 CCD ile V361 Lyr ve MEADE marka Schmidt-Cassegrain 35cm 

teleskop Apogee Alta-U47 1024x1024 CCD ile V447 Cyg örten çiftlerinin çok renk ışık 

eğrileri elde edilmiştir. Gecelik hata V361 Lyr gözlemi için (Pyör = 0.3096 gün) B, V ve R’de 

sırasıyla 0.018,  0.011 ve 0.009 ve V447 Cyg gözlemi için (Pyör = 2.2054 gün) B, V ve R’de 

sırasıyla ortalama olarak V447 Cyg gözlemlerin hatası 0.017,  0.010 ve 0.009 kadir oldu. 

V361 Lyr’in çok hareketli ve asimetrik biçimli bir ışık değişimi olduğu için gözlenen 

değişimin yalnız yıldızdan kaynaklandığı, aletsel olmadığının teyit edilebilmesi için arka 

arkaya benzer hava ve Ay koşullarında doğu ufkundan batı ufkuna kadar sürecek şekilde tüm 

gece gözlemi yapıldı. B, V, R süzgeçlerinde kullanılan poz süreleri sırasıyla ortalama olarak 
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100, 60, 50s’dir. Şekil 1’de iki gece gözlemi üst üste çizdirildi. Şekil 1’den de görüleceği 

üzere yıldızın değişimine ilişkin her küçük ayrıntı farklı süzgeçlerde elde edilebildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Değmeye yakın ya da değme öncesi evrim 

evresindeki örten çift V361 Lyr’in B, V, R ışık eğrileri. 

Gözlemci Günay Taş. MEADE marka Schmidt-Cassegrain 

40cm teleskop Apogee Alta-U42 2048x2048 CCD. Gözlem 

tarihi 11 ve 12 Eylül 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V447 Cyg oldukça derin bir baş minimuma sahip Algol türü bir örten çifttir. Şekil 2’den 

görüleceği üzere bu yıldızın ışık değişimi 35cm’lik teleskop ile gayet iyi bir şekilde elde 

edilebilmiştir. V447 Cyg için de V361 Lyr’e benzer poz süreleri kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. NGC 6871 açık yıldız kümesi doğrultusundaki 

Algol türü örten çift V447 Cyg’ye ait B, V, R ışık eğrileri. 

Gözlemci Serdar Evren. MEADE marka Schmidt-

Cassegrain 35cm teleskop Apogee Alta-U47 1024x1024 

CCD. Gözlem tarihi 4-28 Temmuz 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sonuçlar 

CCD’ler günümüzde yapılan gözlemsel çalışmalarda parlaklık sınırını oldukça aşağılara 

çekmiştir. Eğer gözlemevlerimizdeki teleskopların çapını en azından 1m’ye çıkarabilirsek 
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parlak cisimlerin tayfsal ve yaklaşık 20 kadire kadar sönük cisimlerin optik gözlemleri 

doğrudan kendi gözlemevlerimizde yapılabilir. Bilimsel araştırmaların ve lisansüstü 

öğrencilerin zorlukla finanse edildiği hatta çoğuna kaynak bulunamadığı bizimki gibi bir 

ülkede üniversitelerin böylesi olanaklara sahip olması, uzak gözlemevlerine gitmek için yol, 

barınma ücretleri bulma ya da projeler için gece talebi konusunda sıkıntılar yaşama gibi 

sorunlarla karşılaşmaksızın bilim üretme şansı verecektir. Üniversite gözlemevleri deniz 

seviyesinde ya da şehir ışığına yakın bölgelerde olsa bile mutlaka alt yapı ve teknoloji olarak 

güçlendirilmeli, elemanlarına ve öğrencilerine çalışma olanağı verilmelidir. Hepimizin bildiği 

gibi her değişen yıldız türünün mutlaka o gözlemevinin koşullarına uyan bir üyesi vardır.  

Önümüzdeki dönemde pek çok yeni uydu ile gökyüzü taramaları gerçekleştirilecek, çok 

büyük miktarda veri otomasyona tabi tutularak indirgenecek, değişenler ve türleri belirlenecek 

hatta dönem ve ışık eğrisi analizleri otomatik olarak yapılacak. Geçmişte Hipparcos uydusu 

ile sağlanan pek çok yeni ya da olası değişen yıldızın yer konuşlu teleskoplarla gözlemi, 

ulaşılan sonuçların teyit edilmesini ve bu bağlamda uydu çalışmasındaki başarının / 

başarısızlığın nedenlerinin ortaya konmasını sağlamıştır. Önümüzdeki süreçte GAIA gibi 

uyduların sonuçları yine incelenmeye ve detaylandırılmaya gereksinim duyacaktır. Üniversite 

gözlemevlerinde gerçekleştirilecek lisansüstü tezler ve projelerle, bu çalışmalara ülkemizden 

de kolaylıkla katkı sunulabilir. 

Bir diğer önemli konu şudur; her bölüm ya da gözlemevinin kendi olanaklarıyla kendine 

yetme savaşı verdiğini görüyoruz. Bunu Ege Üniversitesi Gözlemevinin tarihçesinde de fark 

ediyoruz. Örneğin o günün koşulları için oldukça donanımlı bir gözlemevi olmasına rağmen 

diğer gözlemevi/bölüm elemanlarıyla ortak çalışmalar ya da diğer gözlemevlerinden gece 

talebinde bulunma eğilimi görmüyoruz. Bunun ülkemizin günümüz astronomisine etkilerini 

tartışmak, geleceğin biçimlendirilmesi açısından önemli olabilir. Günümüzde daha umut 

verici güzel örnekler görülmeye başlandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin 

teleskopları başlangıçtan itibaren kendini tüm astronomi öğrenci ve akademisyenlerine açtı ve 

bundan yararlanan gece talebinde bulunanlar da oldu. Yakın tarihte gözlemevi alanını da 

İstanbul Üniversitesiyle paylaşacak. Buradan yola çıkarak farklı gözlemevlerinin sahip olduğu 

aletsel özelliklere uygun projeler üretilerek ortak çalışma programlarının oluşturulması, 

bugünün öğrencileri ama geleceğin akademisyenleri ve ülke astronomisine yön verecek 

astronomları olacak gençlerin bir araya gelmesine, ortak çalışma yapma anlayış ve becerisine 

sahip olmasına olanak verecektir. Bu, çok sönük yıldızları gözleyebilmek ya da çok büyük 

teleskoplara sahip olmak kadar önemlidir. 
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