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Aral›k ay›nda akﬂam gökyüzü

Amatör gökbilimcilik bir tutkudur. Kimi yaln›zca y›ld›zlara, tak›my›ld›zlara bakmaktan hoﬂlan›rken, kimi gökyüzünün derinliklerine dalar. Ancak, ister yeni baﬂlayan isterse deneyimli bir gökyüzü gözlemcisi olal›m, gökcisimlerinin yerini gökyüzünde kolayca bulabilmek
için, baz› iﬂaretçi y›ld›zlardan, tak›my›ld›zlardan yararlan›r›z.
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Y›ld›z Tak›m›

Büyük Ay›, bir kepçeye benzeyen ﬂekliyle hemen

Ayn› kenar› (kuzey kenar›) ters yöne, do¤uya uzatt›¤›-

hepimizin tan›d›¤› bir tak›my›ld›z. Onun yard›m›yla

m›zda Bo¤a’ya ulaﬂ›r›z. Bo¤a’n›n en parlak y›ld›z› olan

Kutupy›ld›z›'n›, dolay›s›yla da kuzeyi kolayca bulabi-

Aldebaran, k›rm›z›ms› rengiyle hemen dikkati çeker.

liriz. Bu kepçenin kazana dalan kenar›n› oluﬂturan

Aldebaran yard›m›yla, Bo¤a’n›n baﬂ›n› oluﬂturan “V”

iki y›ld›zdan, kepçenin içinin bakt›¤› yöne do¤ru

ﬂeklini kolayca bulabiliriz.

ilerledi¤imizde, do¤ruca Kutupy›ld›z›'na gideriz. T›pk› Büyük Ay› gibi, bize gökyüzünde yol gösteren

ﬁimdi gelelim bat› kenar›na. Bu kenar› güneye do¤ru

baﬂka ﬂekiller de bulabiliriz. Bunlardan biri de Büyük

uzat›p iyice aﬂa¤› inersek, Güney Bal›¤›'nda yer alan

Kare. Bu günlerde hava karard›ktan sonra tam tepe-

parlak y›ld›z Fomalhaut'a ulaﬂ›r›z. Yaklaﬂ›k bir kadir

mizde bulunan Büyük Kare, yola ç›kmak için güzel

parlakl›¤a sahip olan bu y›ld›z akﬂam hava karard›¤›n-

bir baﬂlang›ç noktas›.

da en yüksek konumunda oluyor. Ters yöne, kuzeye
do¤ru gidersek Kutup Y›ld›z›'na ulaﬂ›r›z.

Büyük Kare, gökyüzüne baﬂ›m›z› kald›rd›¤›m›zda Büyük Ay› Tak›my›ld›z› gibi hemen tan›y›verebilece¤imiz

Karenin güney kenar›n› do¤uya do¤ru uzatt›¤›m›zda,

ﬂekillerden biri. Birbirine yak›n parlakl›klarda dört y›ld›-

Balina'n›n y›ld›zlar›ndan Menkar'a ulaﬂ›r›z. Ama, gök-

z›n oluﬂturdu¤u bu kareye "büyük" denmesinin nede-

yüzünün parlak y›ld›zlar›na göre sönük kald›¤› için, bu

niyse, gökyüzünde gerçekten geniﬂ say›labilecek bir

y›ld›z› seçmek zor olabilir.

alan kaplamas›. Asl›nda Büyük Kare baﬂl› baﬂ›na bir tak›my›ld›z de¤il; Kanatl› At Tak›my›ld›z›'n›n gövdesini

ﬁimdi de köﬂegenlere bakal›m. Güneybat› köﬂesinden

oluﬂturuyor. Pek de parlak olmayan y›ld›zlardan oluﬂ-

kuzeydo¤u köﬂesine do¤ru çizece¤imiz köﬂegeni uza-

tu¤u halde, gökyüzünde kolayca bulunabilir. Bunda

t›rsak, Arabac›'da yer alan ve gökyüzünün en parlak

belirgin ﬂeklinin yan› s›ra, çevresindeki ve içindeki y›l-

y›ld›zlar›ndan biri olan Kapella'ya ulaﬂ›r›z. Öteki köﬂe-

d›zlar›n onu oluﬂturan y›ld›zlardan çok daha sönük ol-

geni, güneydo¤u köﬂesinden kuzeybat› köﬂesine

malar›n›n da pay› var.

do¤ru çizece¤imiz köﬂegeni, uzatt›¤›m›zda, Ku¤u'nun en parlak y›ld›z› olan Deneb'in yak›n›ndan ge-

ﬁimdi gelelim Büyük Kare'nin bize nas›l yard›mc› ola-

çerek, Lir’in en parlak y›ld›z› Vega'ya ulaﬂ›r›z.

ca¤›na. Karenin y›ld›zlar›n› kullanarak çizece¤imiz çeﬂitli do¤rular, bizi gökyüzündeki baz› parlak y›ld›zlara

Yandaki haritaya bakt›¤›n›zda, yönlerin al›ﬂk›n ol-

götürecek.

du¤umuz yer haritalar›yla tam olarak çak›ﬂmad›¤›n›
görebilirsiniz. Çünkü, bu bir yer haritas› de¤il, gök-

Önce, do¤u kenar›ndan kuzeye uzanan bir do¤ru çi-

yüzü haritas›. E¤er haritay› ters çevirip baﬂ›n›z›n

zerek baﬂlayal›m. Bu bizi Kraliçe Tak›my›ld›z›’na, yani

üzerine kald›r›rsan›z, haritadaki yönler gerçek

gökyüzündeki W’ya götürür. Çizginin hemen yan›n-

yönlerle tam olarak çak›ﬂ›r. Ancak, haritay› bu ﬂekil-

dan geçti¤i y›ld›z β Kraliçe olarak adland›r›l›yor. Krali-

de kullanmak zordur. Deneyim kazand›kça, harita-

çe Tak›my›ld›z› da bu ay en iyi gözlenebilecek tak›m-

y› masa üstünde de kullanman›n asl›nda daha ra-

y›ld›zlar aras›nda yer al›yor. Karenin ayn› kenar›n› bu

hal oldu¤unu göreceksiniz.

kez ters yöne, yani güneye do¤ru uzatt›¤›m›zda, Balina Tak›my›ld›z›'n›n pek de parlak olmayan "parlak" y›l-

Sözünü etti¤imiz tüm bu y›ld›zlar, gökyüzü harita-

d›zlar›ndan birine, β Balina'ya ulaﬂabiliriz.

s›nda görülebilir. Ancak, gökyüzünün genel görünümünü veren haritalara bu türden yol gösterici

Karenin kuzeyindeki kenar›ndan, bat›ya do¤ru bir çiz-

çizgileri çizerseniz sizi biraz yan›ltabilirler. Çünkü,

gi çizdi¤imizde, Kartal’da yer alan Altair'e ulaﬂ›r›z. Alta-

kubbe (yar›m küre) biçiminde olan gökyüzünü kâ-

ir, Lir Tak›my›ld›z›'ndaki Vega ve Ku¤u'daki Deneb'le

¤›da aktar›rken biçimi bir miktar bozulur. Bu yönte-

birlikte yaz üçgeninin köﬂelerini oluﬂturan y›ld›zlardan

mi gökyüzüne uygularken, bir cetvel ya da iki eli-

biri. Her ne kadar k›ﬂ mevsimine girmiﬂ olsak da, akﬂa-

nizle gerdi¤iniz bir ip kullanabilirsiniz.

m›n ilk saatlerinde Yaz Üçgeni hâlâ gökyüzünde yeterince yüksek konumda bulunuyor.
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