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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

K›ﬂ Gökyüzünde Aç›k Y›ld›z Kümeleri

M41

K›ﬂ›n, gökyüzünün en zengin bölgesi olan Samanyolu’nun merkezini göremiyoruz. Ancak, k›ﬂ
gökyüzü de y›ld›z kümeleri bak›m›ndan zengin.
Bu ay, K›ﬂ Üçgeni civar›nda bulunan ve bir dürbüne bile gözleyebilece¤imiz birkaç kümeye de¤inece¤iz:
M41: Küme, gökyüzünün en parlak y›ld›z›
olan Aky›ld›z’›n güneyinde bulunuyor. Bir dürbünle bakarsan›z, Aky›ld›z’› ve M41’i ayn› anda
görebilirsiniz. Yaklaﬂ›k 100 y›ld›z içeren küme,
pek çok k›rm›z› ya da turuncu dev y›ld›za ev sahipli¤i yap›yor. Bu y›ld›zlardan en parlak görüneni, gerçekte Güneﬂ’ten 700 kez daha parlak.
M41, dürbünlü gözlemler için kolay ve güzel bir
hedef.
M50: Tekboynuz Tak›my›ld›z› s›n›rlar› içinde yer alan ve pek iyi tan›nmayan; ancak,
bulunmas› kolay bir aç›k y›ld›z kümesidir. Aky›ld›z’la Procyon’un aras›na bir
çizgi çizerseniz, küme yaklaﬂ›k olarak bunun üzerinde yer al›r. Kümeyi daha kolay bulabilmek
için, Aky›ld›z’dan Büyük Köpek’in burnunu oluﬂturan y›ld›za kadar olan uzakl›¤›n iki
kat› kadar ilerleyin; böylece ona ulaﬂabilirsiniz. Bir
dürbünle, kümenin yaklaﬂ›k 20 y›ld›z›n› görebilirsiniz.
M47: Bir dürbün ya da
küçük bir teleskopla 20-25
y›ld›z› görülebilen bu küme,
Pupa Tak›my›ld›z›’nda yer
al›r. Düzensiz bir yap›ya sahip
olan küme, gökyüzünde küçük
bir alan› kaplar. Bu nedenle teleskoplu gözlemler için de uygun.
Orta büyüklükteki teleskoplarla, yaklaﬂ›k 50 y›ld›z› görmek olas›. M47’yi
gökyüzünde kolayca bulmak için, yine Büyük Köpek’in y›ld›zlar›ndan yararlanabilirsiniz.
Mirzam’dan Aky›ld›z’a do¤ru çizece¤iniz do¤ruyu, bu uzakl›¤›n iki kat›ndan biraz fazla uzat›rsan›z, M47’nin hemen kuzeyine ulaﬂ›rs›n›z.
M46: Küme, M47’nin sadece 1,3° do¤u-gü-
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neydo¤u yönünde yer al›yor. Yaklaﬂ›k 500 y›ld›z
içeren küme, M47’ye göre daha uzakta yer al›yor. Küçük bir teleskopla bak›ld›¤›nda, yüzden
fazla y›ld›z› görülebiliyor. Kümenin teleskoplu
gözlemcilere bir de sürprizi var. Kümenin kuzeydo¤usunda NGC 2438 adl› bir gezegenimsi bulutsu yer al›yor.
M93: Küçük; ancak parlak say›labilecek bir
küme. Bir dürbünle bak›ld›¤›nda kümenin ﬂekli
bir üçgeni and›r›r. Küçük bir teleskopla bak›ld›¤›nda, çok say›da y›ld›z›n› görmek olas›. Dürbünlü gözlemler için güzel bir hedef.

M93

Baﬂkent Üniversitesi Amatör
Astronomi Toplulu¤u
Baﬂkent Üniversitesi’nde Amatör Astronomi
Toplulu¤u kuruldu. Topluluk, üniversite bünyesindeki gökyüzü merakl›lar›n› bir araya toplaman›n yan› s›ra, halka aç›k etkinlikler de düzenlemeyi planl›yor. Bunlar aras›nda, çeﬂitli e¤itici
konferanslar düzenlemek, gözlemler yapmak,
gözlemevlerine geziler düzenlemek ve astronomiyle ilgili etkinliklere kat›l›m› sa¤lamay› amaçl›yor.
Toplulukla ve etkinliklerle ilgili bilgi almak
için, amator.astronomi@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

Kas›m’da Gezegenler

M27

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

Jüpiter, akﬂam alacakarakl›¤› sona erdikten k›sa bir süre sonra sonra bat› - güneybat› ufkundan bat›yor. Ay sonundaysa henüz alacakaranl›k bitmeden batm›ﬂ oluyor.
Merkür, sabah gökyüzünde.
Ay›n ilk günleri gezegen daha
sabah alacakaranl›¤› baﬂlamadan do¤uyor. Günler geçtikçe gezegen giderek alçal›yor ve ay sonunda alacakaranl›kta kayboluyor.
Satürn, ay›n baﬂlar›nda geceyar›-s›ndan iki saat, sonlar›ndaysa geceyar›s› civar›
do¤uyor. Regulus’la aras›
aç›lan gezegen, bu y›ld›zla
yaklaﬂ›k ayn› parlakl›kta. Satürn, teleskoplu gözlemciler
için güzel bir hedef durumunda.
Venüs, sabah Güneﬂ do¤madan
yaklaﬂ›k 3.5 saat önce do¤uyor. Gezegen, ay boyunda do¤u ufkunun üzerindeki yükselimini pek de¤iﬂtirmese de
ay›n sonlar›na do¤ru biraz alçal›yor.
Mars, ay›n baﬂ›nda 22:00 civar›nda do¤uyor.
Ancak, ilerleyen günlerde gezegen h›zla yükselimini art›r›yor ve ay sonunda alacakarakl›ktan k›sa bir süre sonra do¤uyor.
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