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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Gökyüzünün En Ünlü Çifti
Gökyüzünde birbirlerine çok yak›n görünen
ya da birbirlerine gerçekten yak›n olan y›ld›zlara
çift y›ld›z deniyor. Çift y›ld›zlar, amatör gökyüzü
gözlemcilerinin en çok ilgisini çeken gökcisimleri aras›nda. Ç›plak gözle de görülebilecek birçok
çift y›ld›z var. Ancak, bir dürbün ya da küçük bir
teleskopla bakarsan›z, çift y›ld›zlar daha ilgi çekici olabiliyor.
Asl›nda, gökyüzünde birbirine yak›n görünen
y›ld›zlar›n hepsi ikili ya da çoklu sistem de¤il. Bak›fl do¤rultumuz nedeniyle gerçekte birbirine çok
uzak ve hatta parlakl›klar› çok farkl› iki y›ld›z yak›n parlakl›kta ve konumda görünebilir. Bu y›ld›zlara “optik çift” deniyor.
Büyük Ay›’daki Mizar ve çok yak›n›ndaki
Alkor (Alcor), gökyüzündeki en ünlü çiftlerden
biri. Eskiden, bir söylenceye göre bir sultan›n ordusuna al›nacak acemi askerler bir s›nava al›n›rm›fl. Askerlerden bu iki y›ld›z› birbirinden ay›rt
etmeleri istenirmifl. Nitekim, gözünüz bozuk de¤ilse, birbirine çok yak›n görünen bu iki y›ld›z›
kolayca ay›rt edebilirsiniz.
E¤er Mizar’a bir teleskopla bakacak olursan›z, gerçekte bir birine de¤ecek kadar yak›n görünen iki y›ld›zdan olufltu¤unu görebilirsiniz. Mizar, gerçek bir ikili sistemdir. Yani, iki y›ld›z
birbirinin çevresinde dolan›r. Mizar, ilk
keflfedilen ikili y›ld›z sistemi. Asl›nda,
bu keflif gösterdi ki gökyüzündeki
y›ld›zlar yaln›z de¤iller. Günümüzde, y›ld›zlar›n ço¤unun ikili ya
da çoklu sistemlerde bulundu¤u düflünülüyor. Bunlar›n yak›n›m›zda yer alanlar›n›n
yüzlercesi bir dürbün ya da
küçük bir teleskopla gözlenebiliyor. Mizar ve Alkor,
Birbirlerine bir ›fl›k y›l›n›n
yaklafl›k dörtte biri kadar
yak›nlar. Bu uzakl›k fazla
olsa da kütleçekimsel olarak birbirlerinin hareketini
etkiledikleri için, Mizar’la ayn› sistemin bilefleni olarak kabul ediliyorlar. (Bu durumda
Mizar ikili de¤il, en az›ndan üçlü
bir sistem oluyor.)
Y›ld›zlar, yüzey s›cakl›klar›na ba¤l› olarak farkl› renklerde görünürler.
Parlak y›ld›zlarda bu renkleri ç›plak gözle
fark edebiliriz. Antares gibi k›rm›z› dev bir y›ld›z turuncu görünürken, Rigel gibi çok s›cak y›ld›zlar mavi görünür. Günefl gibi ortalama y›ld›zlarsa sar›ms› renktedir. Daha sönük y›ld›zlar›n renklerini seçebilmek için, dürbün ya da teleskop gibi

bir gözlem arac› gerekebilir. Bu
renk fark›, baz› çift y›ld›zlarda
güzel bir karfl›tl›k oluflturur. Örne¤in, yaz aylar›nda gökyüzünde bulunan
Ku¤u’nun parlak y›ld›zlar›ndan biri olan Albireo’ya küçük bir teleskopla bakarsan›z
biri gök mavisi, ötekiyse alt›n sar›s› iki
y›ld›zdan olufltu¤unu
görebilirsiniz.

Gezegenler ve Ay
Gökyüzünün en parlak
gezegeni Venüs, akflam gökyüzünde yükselmeyi sürdürüyor. Ay sonunda gezegen Günefl’ten yaklafl›k 3,5 saat sonra bat›yor. Gezegeni görebilmek için Günefl
batt›ktan k›sa bir süre sonra bat› ufku üzerine

bakmak gerekiyor. Gezegen giderek bize yaklaflt›¤› için, art›k
bir dürbünle ya
da küçük bir teleskopla disk
fleklinde görülebilir.
Satürn, ay
sonunda Günefl’in batmas›yla en yüksek konumuna
ulaflm›fl oluyor.
Gezegen, hava karard›¤›nda gözlem
için en iyi konumda.
Ancak, gece yar›s› civar›
bat›yor.
Jüpiter, ay›n bafllar›nda gece yar›s› güneydo¤u ufkundan do¤uyor. Ay sonrar›ndaysa 22:30
civar› do¤mufl oluyor. Gezegen, bu bölgede bulunan en parlak gökcismi oldu¤undan ay›rt edilmesi kolay.
Mars, geçen aylarda oldu¤u gibi, sabah alacakaranl›¤›n›n hemen öncesinde do¤u ufkundan yükseliyor. Gezegen çok parlak de¤il.
Ancak bulundu¤u bölgede parlak y›ld›zlar olmad›¤› için ve gezegenin turuncu rengi sayesinde kolayca ay›rt
edilebilir.
Merkür, ay boyunca sabah gökyüzünde olmas›na karfl›n,
ufuktan yeterince yüksek olmad›¤› için gözlenmesi zor.
Yaln›z ay›n ilk günlerinde
Günefl do¤madan yaklafl›k
yar›m saat önce do¤u ufku
üzerinde görülebilir.
Ay, 2 Nisan’da dolunay, 10
Nisan’da sondördün, 17 Nisan’da yeniay, 24 Nisan’da
ilkdördün hallerinde olacak.

Lir Göktafl› Ya¤muru

1 Nisan saat 23:00, 15 Nisan saat 22:00, 30 Nisan
saat 21:00’de gökyüzünün genel görünümü.

Lir göktafl› ya¤muru, her y›l 16 –
25 Nisan tarihleri aras›nda etkin
oluyor. Göktafl› ya¤muru, en yüksek
etkinli¤ine 22 Nisan’da ulaflacak. Bu s›rada saatte yaklafl›k 20 kadar akany›ld›z›n
gözlenebilece¤i tahmin ediliyor. Tüm göktafl›
ya¤murlar›nda oldu¤u gibi, daha fazla akany›ld›z
görebilmek için bunda da sabah saatlerini beklemek, en az›ndan, gece yar›s›ndan sonra gözlem
yapmak gerekiyor.
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