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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Yengeç, Ar›kovan› ve Satürn

Ar›kovan› (M44)
Satürn

Ar›kovan› (M44)

ﬁubat baﬂlar›nda Yengeç Tak›my›ld›z›

iyi bir hedef oluﬂturuyor.
Mars, hava karard›¤›nda neredeyse baﬂucunda yer ald›¤›ndan, gözlem için çok uygun ko-

numda. Gezegen, hala parlak ve yak›n olmakla
birlikte, giderek uzaklaﬂ›yor ve buna ba¤l› olarak da sönükleﬂiyor. Bu nedenle, gezegen her
geçen gün biraz daha gözlerden uzaklaﬂacak.
Mars’›n hemen kuzeyinde görünen y›ld›z kümesi, Ülker.
Merkür, ay›n ikinci yar›s›na do¤ru, y›l›n en
iyi konumlar›ndan birine geliyor. GezeEjderha
gen, ay boyunca akﬂam gökyüzünde
yer almakla birlikte, ancak ay›n orKral
talar›na do¤ru gözlenebilecek kaKüçük Ay›
dar yükseliyor. Ay›n 24’ünden
Kraliçe
en büyük yükselime geliyor ve
Kutupy›ld›z›
bu s›rada Güneﬂ’ten yaklaﬂ›k
Büyük Ay›
Andromeda
1,5 saat sonra bat›yor.
Zürafa
Jüpiter’i görmek için geceyar›s›n› beklemek gerekiÜçgen
yor. Her geçen gün biraz
Vaﬂak
Bal›klar
Kapella
Perseus
daha erken do¤an gezeKoç
gen, sabaha karﬂ› gökyü‹kizler
Arabac›
zünde en yüksek konuma
Yengeç
Aslan
Mars
Aldebaran
ulaﬂ›yor. Bu nedenle, teRegulus
Satürn
Bo¤a
leskoplu gözlemcilerin JüKüçük
Balina
Köpek
piter’i gözlemek için sabah
Procyon
saatlerini beklemesi gerekiAvc›
yor.
Irmak
Tekboynuz
Ocak’ta sabah gökyüzüne geSuy›lan›
Büyük Aky›ld›z
çen Venüs, h›zla yükseliyor ve
Köpek (Sirius)
ay›n ortalar›nda -4,6 kadirle en
Tavﬂan
yüksek parlakl›¤›na ulaﬂ›yor. Venüs,
Irmak
Güneﬂ’ten yaklaﬂ›k 2,5 saat önce do¤uYelken
yor. Gezegeni, Güneﬂ do¤ana kadar gökyüzünde görmek mümkün.
Ay, 5 ﬁubat’ta ilkdördün, 12 ﬁubat’ta doluGÜNEY
nay, 21 ﬁubat’ta sondördün, 27 ﬁubat’ta yeniay hallerinden geçecek.
1 ﬁubat saat 22:00, 14 ﬁubat saat 21:00, 28 ﬁubat
BATI

DO⁄U

Yengeç, pek parlak olmayan y›ld›zlardan oluﬂan bir tak›my›ld›zd›r. Bu tak›my›ld›z, bulunmas›
daha kolay olan Aslan ve ‹kizler’in aras›nda yer
al›r. Tak›my›ld›z›, “Y”ye benzeyen ﬂekli sayesinde gökyüzünde zorlanmadan tan›yabilirsiniz.
M44 Ar›kovan› y›ld›z kümesi, gökyüzünün
en belirgin kümelerinden biri. En parlak y›ld›z›n›n 6,3 kadirle ç›plak gözle görme s›n›r›n›n alt›nda kalmas›na karﬂ›n, içerdi¤i yaklaﬂ›k 350
y›ld›z sayesinde 3,7 kadir parlakl›kta, silik bir
›ﬂ›k kümesi olarak görünür. Eski ça¤lardan beri bilinen bu küme, temiz havalarda silik bir bulut olarak görülür. Eski Yunanl›lar, bu kümeyi
Türkçe karﬂ›l›¤› “yemlik” anlam›na gelen Praesepe olarak adland›rm›ﬂlar. Eski Yunanl›lar,
kümenin görünüp görünmedi¤ine bakarak hava
tahmini yap›yorlard›. E¤er küme belirgin biçimde görünüyorsa, bu f›rt›na habercisi olarak kabul ediliyordu.
Ç›plak gözle bak›ld›¤›nda, bir y›ld›z kümesinden çok bir buluta benzeyen bu gökcisminin, y›ld›zlardan oluﬂan bir küme oldu¤unu ilk fark
eden Galileo oldu. Galileo, kümedeki 40 y›ld›z›
gökyüzüne çevirdi¤i ilkel teleskopla ay›rt edebilmiﬂti. Ar›kovan›, gökyüzünde yaklaﬂ›k 1,5° çap›nda bir alan kaplar. Bu, dolunay›n çap›n›n üç
kat›. Bu nedenle M44, dürbün için çok güzel bir hedef oluﬂturur. Küçük bir dürbünle, kümedeki 20’den fazla y›ld›z
görülebilir. Küme, bu kadar geniﬂ
Çoban
bir alana yay›ld›¤› için, bir teleskop kümenin ancak küçük bir
bölümünü gösterir.
Orta büyütmeli bir dürbünle bakarsan›z, küme, bir
ar› kovan›n›n etraf›ndaki
ar›lar› and›r›r. Küme, Yengeç Tak›my›ld›z›’n›n hemen
Baﬂak
hemen ortas›nda yer ald›¤›
için, gökyüzünde bulunmas›
pek de zor de¤il. Ancak,
›ﬂ›k kirlili¤i varsa, Yengeç
Tak›my›ld›z›’n› görmek zorlaﬂ›r. Yine de, bu s›ralar M44’ü
Kupa
bulmak her zamankinden daha
kolay. Çünkü, Satürn, Ar›kovan›’yla çok yak›n görünür konumda.
Bir dürbünle, ikisi ayn› anda görülebiliyor.
Satürn, ﬂubat ay›nda gözlem için en
uygun konumda bulunan gezegen. Geceyar›s›
civar› meridyene ulaﬂt›¤› için, neredeyse tüm gece gökyüzünde bulunuyor. Satürn, 27 Ocak’ta
karﬂ›konumdan geçti¤i için, hala bize yak›n konumda ve bu sayede teleskoplu gözlemciler için

KUZEY

gokyuzu

saat 20:00’de gökyüzünün genel görünümü.
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