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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

20 Kas›m 2007

31 Ekim 2007

10 Kas›m 2007

Holmes “Kuyruksuz” Kuyrukluy›ld›z›
21 Ekim 2007

gok

30 Kas›m 2007

11 Ekim 2007

10 Aral›k 2007
1 Ekim 2007
20 Aral›k 2007
30 Aral›k 2007

PERSEUS

9 Ocak 2008
19 Ocak 2008
29 Ocak 2008
8 ﬁubat 2008

18 ﬁubat 2008

28 ﬁubat 2008

9 Mart 2008

19 Mart 2008

29 Mart 2008

8 Nisan 2008

1892’den beri bilinen Holmes Kuyrukluy›ld›z›,
Mars ile Jüpiter aras›nda elips biçimli bir yörüngede dolan›yor. Normalde, çok sönük oldu¤u için,
belli dönemlerde en büyük teleskoplarla bile görülemeyen Holmes’un parlakl›¤›nda ve büyüklü¤ünde, 25 Ekim’de aniden beklenmedik bir ﬂekilde patlama oldu ve ç›plak gözle bile seçilebilecek
kadar parlak hale geldi.
Holmes’in belirgin bir kuyru¤u yok;
buna karﬂ›n baﬂ k›sm› çok geniﬂlemiﬂ
durumda. Holmes’in çekirde¤i her
ne kadar çok seyrek bir gaz ve toz
bulutuyla çevrili olsa da, ﬂu anda Güneﬂ Sistemi’ndeki en büyük cismi. Kuyrukluy›ld›z›n
çap› ﬂu an 1,4 milyon
km’den fazla; yani Güneﬂ’inkinden daha büyük.
Çekirde¤i yaln›zca 3,6 km
çap›nda olmas›na karﬂ›n,
çevresini saran gaz ve toz
katman› sayesinde bu büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂ durumda.
Holmes kuyrukluy›ld›z›n› ç›plak gözle görebilmek
için, ›ﬂ›k kirlili¤inden biraz
uzaklaﬂmak gerekiyor. Kuyrukluy›ld›z› bir dürbünle görmekse
çok daha kolay. Üstelik bu ﬂekilde
kent merkezinden bile görülebiliyor.
Hava karard›ktan sonra, do¤u-kuzeydo¤u ufku üzerinde bulunan Holmes, saatler
ilerledikçe gökyüzünde yükseliyor. Kuyrukluy›ld›z› gökyüzünde bulmak için, haritadan yararlanabilirsiniz.
Holmes Kuyrukluy›ld›z› Güneﬂ’ten ve bizden
giderek uzaklaﬂ›yor. Ancak, daha en az›ndan bir-

kaç hafta boyunca parlakl›¤›n› koruyaca¤› düﬂünülüyor. Bunun yan› s›ra gökbilimciler kuyrukluy›ld›zda yeni gaz ve toz püskürmelerinin, dolay›s›yla
da parlakl›k art›ﬂlar›n›n olabilece¤ini belirtiyorlar.

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

Aral›k’ta Gezegenler ve Ay
Jüpiter’i akﬂam gökyüzünde birkaç ayl›¤›na
son kez görmek için son f›rsatlar. Jüpiter, ay›n
baﬂlar›nda, henüz alacakaranl›k sona ermeden bat›yor. Birkaç gün içinde tamamen gözden kaybolacak. Gezegen, 23 Aral›k’tan sonra art›k sabah
gökyüzünde olacak. Ancak, bu Aral›k ay› içinde
gözlenebilecek kadar yükselmeyecek.
Mars, bu ay›n en uzun süre gözlenebilen
gezegeni. Güneﬂ’in batmas›yla do¤uyor
ve tüm gece gökyüzünde kal›yor. Gezegen, 18 Aral›k’ta da Yer’e bu y›l›n en yak›n konumuna gelecek.
Ancak, bu yak›nlaﬂma, 2003’teki gibi olmayacak. A¤ustos
2003’te Yer ve Mars aras›ndaki uzakl›k yaklaﬂ›k 56 milyon kilometreydi. Bu y›lki
yak›nlaﬂmada, uzakl›k 88
milyon kilometre olacak.
Venüs, -4.2 kadir parlakl›kta. Gezegen, sabah Güneﬂ
do¤madan yaklaﬂ›k 3 saat
önce do¤uyor. Gezegen, günler ilerledikçe do¤u ufkunun
üzerinde yavaﬂ yavaﬂ alçal›yor.
Satürn, geceyar›s›ndan önce
do¤muﬂ oluyor. Gezegen, Aslan
Tak›my›ld›z›’ndaki konumunu koruyor. Satürn, teleskoplu gözlemciler
için güzel bir hedef.
Merkür, Güneﬂ’e çok yak›n görünür konumda oldu¤u için bu ay gözlenemeyecek.
Ay, 1 Aral›k’ta sondördün, 9 Aral›k’ta yeniay,
17 Aral›k’ta ilkdördün, 24 Aral›k’ta dolunay ve
31 Aral›k’ta yeniden sondördün halinde olacak.
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