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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Lir’in Çift Y›ld›zlar›
Lir Tak›my›ld›z›, amatör gökbilimcilerin en iyi
tan›d›¤› tak›my›ld›zlardan biri. Tak›my›ld›z, bunu
biraz da Vega’ya borçlu. Vega, gökyüzünün en
parlak beflinci y›ld›z› olmas›n›n yan›nda, Yaz Üçgeni'nin (Vega, Deneb ve Altair) köflelerinden birini oluflturur. Vega, gökyüzünde mavi-beyaz rengiyle dikkati çeker ve 26 ›fl›k y›l› uzakl›¤›yla bize
en yak›n y›ld›zlardan biri.
Çalg›, gökyüzünde küçük bir alan kaplamas›na karfl›n, amatör bir gökbilimcinin ilgisini çekecek birçok gökcismini bar›nd›r›r. Tak›my›ld›z,
özellikle çift y›ld›zlar bak›m›ndan zengin. Vega'n›n yak›n›nda yer alan Epsilon (ε) Çalg›'dan
bafllayal›m bu gökcisimlerini incelemeye. ε Çalg›,
yaz gökyüzünün en popüler çift y›ld›zlar›ndan biri. Çifti oluflturan y›ld›zlar, Epsilon 1 ve Epsilon
2, iyi gökyüzü koflullar›nda ç›plak gözle seçilebilirler. Çifte, bir teleskopla bakarsan›z, bir sürpriz
sunacakt›r size. Epsilon 1 ve Epsilon 2 de ayn›
zamanda birer çift y›ld›zd›r. Bu dörtlünün her bir
üyesi yaklafl›k ayn› parlakl›ktad›r ve genellikle
“çift çift” olarak adland›r›l›rlar.
Tak›my›ld›zdaki tek ilginç çift Epsilon Çalg›
de¤il. Beta (β) Çalg›, kendinden çok daha sönük,
mavi bir y›ld›zla çift oluflturur. Beta Çalg›'n›n bir
özelli¤i daha var: Örten de¤iflen y›ld›z oluflu.
Beta Çalg›’n›n parlakl›¤›, 12,94 günlük dönemlerle, de¤iflir. Buna neden olan,
onun çevresinde dönen daha sönük
bir y›ld›zd›r. Beta Çalg› ve efli, ortak kütle merkezi çevresinde dönerken, yörünge düzlemlerinin
bizim bak›fl do¤rultumuza paralel olmas› nedeniyle birbirlerinin önünden geçerler.
Beta Çalg›’n›n iki y›ld›z› birbirine o kadar yak›nd›r ki
(Günefl ve Merkür’ün birbirine uzakl›¤›ndan daha yak›n) birbirleri üzerinde yaratt›klar› etki, biçimlerinin
bozulmas›na neden olur.
Bu etki, ikilinin ›fl›k e¤risinde de belirgindir. Delta (δ)
Çalg›, bir k›rm›z› dev ve mavi
bir y›ld›zdan oluflan çifttir. D
Çalg›, dürbünler için kolay bir
hedef.
Beta ve Gama (γ) Çalg› y›ld›zlar›n›n aras›nda, gökyüzünün en ünlü gezegenimsi bulutsusu, Yüzük Bulutsusu (M57)
yer al›r. 2000 ›fl›k y›l› ötede yer alan bulutsu,
Günefl benzeri bir y›ld›z›n kal›nt›s›d›r. Teleskopla
bak›ld›¤›nda, bulutsunun halka biçimi aç›kça görünür. M57’yi dürbünle görmek için, ›fl›k kirlili¤inin olmad›¤› bir yerde gözlem yapmal›s›n›z. An-
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cak, yine de bulutsuyu halka biçimiyle görmek
çok zordur; biraz bulan›k bir y›ld›z gibi görünür.
Yine de gözünüzü ve dürbününüzü test etmek
için, bulutsuyu gözlemeyi deneyebilirsiniz. Üstelik bulutsunun yeri de oldukça kolay. Β ve γ Çalg› y›ld›zlar›n›n tam ortas›na bakman›z yeterli.

1 Temmuz saat 22:00, 15 Temmuz saat 21:00, 31
Temmuz saat 20:00’de gökyüzünün genel görünümü.

Gezegenler
Venüs, ay›n bafllar›nda alacakaranl›¤›n bitiminden k›sa bir süre sonra bat›yor. Gezegenin
akflam gökyüzündeki günleri art›k s›n›rl›. Ay›n ortalar›nda, art›k alacakaranl›k içinde batmas›na
karfl›n en yüksek parlakl›¤›na ulafl›yor. Gezegen,
bu s›ralar Yer’e yak›nlaflt›¤› için hilal evresinde
gürülüyor. Görünür büyüklü¤ü de iyice artt›¤›ndan, art›k bir dürbünle bile hilal biçimi görülebilir. Venüs ve Satürn, ay›n ilk günü çok yak›n görünür konumda olacaklar.
Jüpiter, Venüs batt›ktan sonra akflam
gökyüzünün en parlak ve iyi konumda
olan gezegeni. Gezegen, hava karard›¤›nda güney-güneydo¤u yönünde yer al›yor. Bu bölgede ondan
daha parlak bir y›ld›z ya da gezegen bulunmad›¤› için ay›rt
edilmesi kolay.
Mars, art›k sabah gökyüzünde yükseliyor. Parlakl›¤›yla
ve turuncu rengiyle Koç tak›my›ld›z›nda kendini belli
ediyor. Gezegen Yer’e yeterince yak›n olmad›¤› için, teleskoplu gözlemciler için
pek çekici bir hedef de¤il.
Satürn, Mars’a göre daha
parlak olmakla beraber, akflam
gökyüzünde iyice alçald›¤› için
ay›n bafllar›nda zorlukla görülebiliyor. Ay›n ortalar›ndan sonra, iyice
alçalan gezegeni görmek iyice zor.
Merkür, ay›n tamam›n› sabah gökyüzünde geçiriyor. Ay›n ortalar›ndan sonlar›na kadar, do¤u-güneydo¤u ufku üzerinde gözlenebilecek kadar yükselmifl oluyor.
Ay, 7 Temmuz’da sondördün, 14 Temmuz’da
yeniay, 22 Temmuz’da ilkdördün, 30 Temmuz’da
dolunay hallerinden geçecek.
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