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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Arkturus ‹lkbahar› Müjdeliyor
Gökyüzünün en parlak y›ld›zlar›ndan biri olan
ve Çoban tak›my›ld›z›nda bulunan Arkturus’un akﬂam gökyüzünde belirmesi, ilkbahar›n habercisi
olarak kabul edilir. ‹ﬂte bu s›ralar akﬂam alacakaranl›¤›n›n sonuna do¤ru bat› ufku üzerinde beliren
turuncu y›ld›z, Arkturus. Arkturus, Yunancada
“ay›c›” anlam›na geliyor. Çünkü, Yunan mitolojisinde ay›y› (Büyük Ay› tak›my›ld›z›) kovalayan bir
çobana benzetilmiﬂ.
Arkturus, bir turuncu dev y›ld›z. Güneﬂ’in son
dönemlerine güzel bir örnek. Kütlesi Güneﬂ’inki
kadar olmas›na ve yüzeyinin ondan çok daha so¤uk olmas›na karﬂ›n, Güneﬂ’in 100 kat› kadar
enerji yay›yor. Çünkü Arkturus’un çap›, Güneﬂ’inkinin 36 kat›.
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Nisan’da Gezegenler ve Ay
ku üzerinden do¤uyor. Gezegen ay boyunca, gökgökyüzündeki en parlak gezegen. Ay›n sonlar›na
Satürn, akﬂam›n ilk saatlerinde güneybat› yöyüzündeki konumunu çok az de¤iﬂtiriyor; bat›ya
do¤ru, gezegen art›k hava karard›¤›nda do¤muﬂ
nünde iyice yükselmiﬂ oluyor. Gezegen, Yengeç’tedo¤ru yavaﬂ yavaﬂ ilerliyor.
oluyor.
ki konumunu pek de¤iﬂtirmiyor. M44 Ar›kovan›
Merkür, hava ayd›nlanmaya baﬂlad›¤› s›rada
Venüs, sabah gökyüzünde. Ay boyunca, Güy›ld›z kümesinin biraz bat›s›nda bulunan Satürn,
do¤u ufku üzerinde bulunuyor. Gezegen, 8 Nineﬂ’ten yaklaﬂ›k iki saat önce, do¤u-güneydo¤u ufAslan’›n parlak y›ld›z› Regulus’la ‹kizler’deki Cassan’da en büyük uzan›ma ulaﬂacak; ancak, ay sotor ve Pollux’un aras›nda bulunuyor. Iﬂ›k kirlili¤i
nuna do¤ru yeniden zorlukla görünebilecek kadar
olan bir gözlem yerinden, gezegenin bulundu¤u
alçalm›ﬂ olacak. Merkür, 26 Nisan’da Ay’la yak›n
Yengeç tak›my›ld›z›n› seçmek zor. Gezegen, ç›plak
görünür konumda olacak. E¤er ufku aç›k ve
gözle gözlem yapanlarla birlikte, teleskoplu
yüksekçe bir yerden gözlem yap›yorsan›z,
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bir göktaﬂ› ya¤muru var. Lir
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kinli¤ine 22 Nisan’da ulaﬂacak.
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Bu s›rada saatte yaklaﬂ›k 20 kadar
san’da Ay’la yak›n görünümde.
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Jüpiter, bu ay gözlem için en iyi
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ediliyor. Tüm göktaﬂ› ya¤murlar›nda olkonumda olan gezegenlerden biri. Mars
du¤u gibi, daha fazla akany›ld›z görebilmek
ve Satürn henüz batmadan güneydo¤u ufku
Pompa
için bunda da sabah saatlerini beklemek, en
üzerinde yükselmiﬂ olan gezegen, gecenin ileraz›ndan, gece yar›s›ndan sonra gözlen yapmak geleyen saatlerinde teleskoplu gözlemciler için daha
rekiyor. Bu s›rada, göktaﬂ› ya¤murunun kayna¤›iyi konuma gelse de, en yüksek konumda oldu¤unGÜNEY
n›n bulundu¤u Lir tak›my›ld›z› da gökyüzünde yeda bile yükselimi 35 derecenin üzerine ç›km›yor.
1 Nisan saat 23:00, 15 Nisan saat 22:00, 30 Nisan
terince yükselmiﬂ oluyor.
Jüpiter, sabah saatlerinde Venüs do¤ana kadar,
saat 21:00’de gökyüzünün genel görünümü.
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