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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

40 Y›l›n En Parlak Kuyrukluy›ld›z›: McNaught

Gözlem öncesi Günefl’in bat›fl›n› beklerken ilginç
manzaralarla karfl›laflmak olas›. Günefl sütunlar›,
Günefl ›fl›nlar›n›n havadaki buz kristallerinden
yans›mas›yla oluflan ender atmosfer olaylar›ndan.

McNaught Kuyrukluy›ld›z›’n›n 10 Ocak 2007’de
Ankara, Elmada¤ tepesinden çekilmifl foto¤raf›.
Kuyrukluy›ld›z, Günefl batt›¤›nda ufka çok yak›n
oldu¤undan, k›z›ll›¤›n içinde kalm›fl durumda.

1 fiubat saat 22:00, 15 fiubat saat 21:00, 28 fiubat
saat 20:00’de gökyüzünün genel görünümü.

yaklafl›k 20 derece olacak. (Bu uzakl›k, kolunuzu
uzatt›¤›n›zda yaklafl›k bir kar›fl›n›z›n aç›kl›¤› kadard›r.) Bu flekilde gezegenin ufka uzakl›¤›n›
yaklafl›k olarak belirleyebilirsiniz. Hava biraz
daha karard›¤›nda, gezegen kendini o kadar belli edecek ki, gözden kaç›rman›z
olanaks›z.
Merkür, ay›n bafllar›nda y›l›n en
iyi konumlar›ndan birine geliyor.
Merkür ve Venüs, 9 fiubat’ta
yak›n görünür konuma gelecekler. Bu s›rada Merkür’ü
bulabilmek için, Günefl batt›ktan sonra yaklafl›k yar›m
saat beklemek gerekiyor.
Venüs’ün sa¤ alt›na do¤ru
bakarsan›z Merkür’ü görebilirsiniz. Gezegen, ay›n ortalar›ndan bafllayarak h›zla alçalacak ve birkaç gün içinde
gözden kaybolacak.
Satürn, bu ay en uzun süre
gözlenebilecek gezegen. Çünkü
Günefl batt›¤›nda do¤uyor, tüm gece gökyüzünde kal›yor. Satürn, bize
yak›n konumda oldu¤undan, teleskoplu
gözlemciler için çok iyi bir hedef.
Jüpiter, gece yar›s›ndan 2 saat sonra, Mars
ise sabah alacakaranl›¤›ndan hemen önce do¤uyor.
Ay, 2 fiubat’ta dolunay, 10 fiubat’ta sondördün, 17 fiubat’ta yeniay, 24 fiubat’ta ilkdördün
hallerinde olacak.

Ay›n Gök Olaylar›
Venüs, flubat ay›nda alacakaranl›ktan kurtuluyor ve ay sonunda Günefl batt›ktan 2,5 saat sonras›na kadar gözlenebiliyor. Henüz hava kararmadan Venüs’ü gökyüzünde bulabilirsiniz. Bunun için, Günefl batt›ktan 15-20 dakika sonra bat›-güneybat› ufku üzerine bakabilirsiniz. Bu s›rada, gezegenin ufka aç›sal uzakl›¤›
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Gökyüzü köflesinde ay içinde gözleyebilece¤imiz gök olaylar›n› veriyoruz. Ancak, bazen beklenmedik olaylar da gerçekleflebiliyor. McNaught
(C/2006 P1) Kuyrukluy›ld›z›’n›n geçti¤imiz ay
içinde son 40 y›l›n en parlak kuyrukluy›ld›z› haline gelmesi gibi…
McNaught Kuyrukluy›ld›z›, Günefl’e yaklafl›rken, gözlemcileri flafl›rtarak beklenmedik flekilde
parlaklaflt›. Kuyrukluy›ld›z, 9-12 Ocak 2007 tarihleri aras›nda kuzey yar›küredeki gözlemciler
için en iyi durumundayd›. Ne var ki, Günefl’e yak›n görünür konumda oluflu gözlem süresini çok
k›saltt›. Bunun ötesinde genellikle ufkun aç›k,
havan›n temiz olmad›¤› k›fl mevsimi, alacakaranl›k bitmeden batan kuyrukluy›ld›z›n görülmesini
zorlaflt›rd›. Nitekim, birçok yerden gözlenemedi.
Kuyrukluy›ld›z› 9 Ocak’ta Ankara kent merkezinde yer alan TUB‹TAK binas›n›n çat›s›ndan ç›plak gözle bile görebildik. Ancak sonraki günlerde, hava koflullar› nedeniyle kent merkezinden
gözlem yapmak olanaks›zd›. Son 40 y›l›n en parlak kuyrukluy›ld›z›n› görebilmek için kent d›fl›na
ç›kmaya de¤ece¤ini düflündük. 10 ve 11 Ocak’ta
Ankara’ya yak›n, ulafl›m› kolay ve en yüksek tepelerden biri olan Elmada¤’da gözlem yapt›k.
Kuyrukluy›ld›z, her iki akflam da rahatl›kla
görülebiliyordu.
12 Ocak’ta Günefl’e en yak›n konumundan geçen kuyrukluy›ld›z, Venüs’ten bile daha parlak hale geldi. Venüs’ün yerini biliyorsan›z,
onu gündüz bile ç›plak gözle
ya da en az›ndan bir dürbünle görebilirsiniz. ‹flte McNaught, t›pk› Venüs gibi gündüz bile görülebilecek kadar parlak hale geldi.
McNaught, Günefl’e en
yak›n konumundan geçtikten sonra, güney yar›kürede yaflayanlar için uygun
konuma geldi. Ne var ki, bu
tarihten sonra Günefl’ten
uzaklaflt›¤› için parlakl›¤› da
gün geçtikçe azald›; hala da
azalmaya devam ediyor.
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