gokk

23/5/7

!

11:24

!

Page 1

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gökyüzü
Gözlemcili¤i

Andromeda Gökadas›

Gökyüzü gözlemcili¤inden söz edince biraz gözünüz korkabilir. Ancak,
yaz›n›n devam›n› okudu¤unuzda fikrinizin de¤iflece¤ini düflünüyoruz.
Çünkü, gökbilimin temelini oluflturan gökyüzü gözlemcili¤i isteyen
herkes taraf›ndan, bir hobi olarak yap›labilir. ‹flte, gökbilimi bu flekilde,
herhangi bir mesleki kayg› tafl›madan, yaln›zca hobi olarak yapanlara
“amatör gökbilimci” deniyor.
Amatör gökbilimcili¤i, d›flar›da yapabilece¤iniz bir
“do¤a etkinli¤i” gibi düflünebilirsiniz. Üstelik san›ld›¤›n›n aksine, do¤ada yap›lan birçok etkinli¤e göre
bafllang›çta çok daha az e¤itim gerektirir. Ancak,
amatör gökbilimcileri küçümsememek de gerekir.
Çünkü bu konuda deneyim kazand›kça, oldukça ileri düzey çal›flmalarda da bulunabilirsiniz. Dünya çap›nda, gökyüzünü profesyonel gökbilimcilerden çok
daha iyi tan›yan, onlar›n yapt›klar› çal›flmalara çok
önemli katk›larda bulunan çok say›da amatör gökbilimci var.
Gökyüzü gözlemcili¤ine bafllarken ilk ad›m baz› parlak y›ld›zlar› ve belirgin tak›my›ld›zlar› tan›mak. Bunun için basit bir gökyüzü haritas› yeterli. Gökyüzün-
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de hemen herkesin tan›d›¤› bir tak›my›ld›z var: Büyük Ay›. Bu tak›my›ld›z, bir tavaya ya da kepçeye
benzeyen biçimiyle gökyüzünde kolayca bulunabilir.
Üstelik bu s›ralar hava karard›¤›nda neredeyse tam
tepede yer al›yor. Tak›my›ld›z› görmek için kuzeye
do¤ru dönüp, iyice yukar› bakman›z yeterli. Büyük
Ay›’y› bir kere tan›d›ktan sonra, bir daha unutmazs›n›z. Büyük Ay›, bulunmas› kolay olman›n yan› s›ra,
Kutupy›ld›z› baflta olmak üzere gökyüzündeki birkaç
parlak y›ld›z› bulmam›za da yard›mc› olur.
Büyük Ay›’n›n bir özelli¤i daha var: hiç batmamas›,
yani her mevsim gökyüzünde görülebilmesi. Dünya’n›n ekseni çevresindeki dönüflü nedeniyle, tüm
gökyüzü kutupy›ld›z›n›n çevresinde dönüyor gibi
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görünür. Bu nedenle, Kutupy›ld›z›’na yak›n y›ld›zlar
ve tak›my›ld›zlar hiçbir zaman ufkun alt›na inmezler.
‹flte, Büyük Ay› da bunlardan biri.
Gökyüzü gözlemcili¤i, genelde ›fl›k kirlili¤inin az oldu¤u yerlerde yap›l›r. Bu nedenle ço¤u amatör gökbilimci gözlem yapaca¤› zaman kent d›fl›na ç›kar.
Ancak, flehir merkezinde yaflamak bile gökyüzü gözlemleri yapmaya engel oluflturmaz. Özellikle de yeni
bafll›yorsan›z. Hatta flehir merkezinden gözlem yapmak bazen kolayl›k da sa¤lar. Nas›l m›? Ayd›nl›k bir
gökyüzünde görebilece¤imiz y›ld›z say›s› çok azd›r.
Yaln›zca parlak olanlar›n› görebiliriz. Örne¤in, Büyük
Ay›’n›n kepçesini oluflturan 7 parlak y›ld›z›n› flehir
merkezinden görebilirken, tak›my›ld›z›n öteki y›ld›zlar›n› göremeyiz. Bu, özellikle deneyimsiz gözlemciler
için tak›my›ld›z›n gökyüzünde kolayca bulunabilmesini sa¤lar. Benzer flekilde, gökyüzünde ilk ö¤renece¤imiz parlak y›ld›zlar flehir merkezlerinden kolayca
görülebilir. Bunun yan› s›ra, deneyimli bir amatör
gökbilimci de olsan›z, ›fl›k kirlili¤i Ay ve gezegen gözlemlerinde önemli bir engel oluflturmaz.
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yon ›fl›k y›l› olan uzakl›¤›, onun ›fl›¤›n›n bize 2,2 milyon y›lda ulaflt›¤› anlam›na geliyor. Y›ld›z kümeleri
ve bulutsular›n da baz›lar›n› ç›plak gözle görmek
mümkün. Ancak, belli bafll› bir-iki küme ve bulutsu
d›fl›nda, ço¤u gökcismini görebilmek için gökyüzünün ›fl›k kirlili¤inden fazla etkilenmedi¤i bir yerden
gözlem yapmak gerekir.
Buraya kadar sözünü ettiklerimiz, herhangi bir gözlem arac› olmaks›z›n görülebilecek gökcisimleriydi.
Bir dürbünle, ç›plak gözle görebilece¤inizden çok
daha fazla say›da y›ld›z ve derin gökyüzü cismi görebilirsiniz. Bir teleskopla daha da fazlas›n› görebilirken, onlar› ayr›nt›lar›n› görebilece¤iniz kadar büyütebilirsiniz.
Gökyüzünü, içinde istedi¤iniz kadar özgürce çal›flabilece¤imiz dev bir laboratuvara benzetebiliriz. Görecek
ve keflfedilecek o kadar çok fley var ki, amatör gökbilimcilik insan›n yaflam› boyunca, hiç s›k›lmadan yapabilece¤i bir u¤rafl. Ay içinde gerçekleflen önemli gök
olaylar›n› dergimizin gökyüzü köflesinde veriyoruz.

Gökyüzünü ö¤renmeye bafllad›ktan k›sa bir süre
sonra, y›ld›zlar›n, tak›my›ld›zlar›n ve gezegenlerin
yerlerini kolayca bulabildi¤inizi, hatta ço¤unu art›k
ilk görüflte tan›yabildi¤inizi fark edeceksiniz. Bunu
yapabildi¤inizde, gökyüzü gözlemcili¤inin ne kadar
e¤lenceli olabildi¤ini göreceksiniz. Üstelik, bu hiçbir
zaman s›k›c› olmaz. Çünkü, gökyüzünün görüntüsü
de¤iflkendir. Y›ld›zlar mevsimden mevsime de¤iflirken, Ay ve gezegenlerin y›ld›zlara göre konumu her
gün de¤iflir.
Bu de¤iflim, zaman zaman ilginç gök olaylar›na da
yol açar. Özellikle Ay, bazen parlak y›ld›zlarla ve gezegenlerle yak›nlafl›r, hatta onlar›n önünden geçer.
Bazen de gezegenler birbirine yaklafl›r. Elbette, gökyüzü yaln›zca y›ld›zlardan ve gezegenlerden oluflmuyor. Y›ld›z kümeleri, gökadalar ve bulutsular amatör gökbilimcilerin en çok ilgisini çeken gökcisimleri.
Bunlara “derin gökyüzü cisimleri” deniyor. Göktafl›
ya¤murlar›, Ay ve Günefl tutulmalar›, yapay uydular
ve bunlar gibi birçok ilginç olay ç›plak gözle izleyebilece¤imiz gök olaylar› aras›nda.
Ç›plak gözle görebilece¤iniz en uzak gökcisminin
2,2 milyon ›fl›k y›l› ötede oldu¤unu biliyor musunuz? Bu gökcismi Andromeda Gökadas›… 2,2 mil-

Büyük Ay› Tak›my›ld›z›

E¤er gökyüzü gözlemcili¤ine sa¤lam bir temel atarak bafllamak istiyorsan›z, TÜB‹TAK Bilim ve Teknik
dergisinin her y›l düzenlemekte oldu¤u ulusal gökyüzü gözlem flenliklerine kat›labilirsiniz. Bu y›l, flenli¤in onuncusu düzenleniyor. 10. Ulusal Gökyüzü
Gözlem fienli¤i, 17 - 19 A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda Uluda¤’da gerçekleflecek. fienlikle ilgili daha
ayr›nt›l› bilgiyi dergimizde bulabilirsiniz.
Alp Ako¤lu
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