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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Holmes’in ﬁeytanla Buluﬂmas›
Ekim 2007’nin son günlerinde parlakl›¤› aniden artarak ç›plak gözle görülebilecek kadar parlayan Holmes Kuyrukluy›ld›z›, parlakl›¤›ndan fazla bir ﬂey kaybetmedi. Üstelik kuyrukluy›ld›z› çevreleyen gaz katman› giderek geniﬂliyor. Bu nedenle bizden uzaklaﬂmas›na karﬂ›n, kuyrukluy›ld›z›n gökyüzündeki görünür büyüklü¤ünden belirgin bir de¤iﬂim olmad›.
Holmes’in ilginç özelli¤i, belirgin bir kuyru¤unun olmay›ﬂ›. Özellikle ilk parlaklaﬂt›¤› s›ralarda,
çekilen uzun poz süreli foto¤raflarda bile kuyruk
görülmüyordu. Ç›plak gözle ya da küçük bir gözlem arac›yla kuyru¤u seçmek hala olas› de¤il; ancak Holmes’in silik kuyru¤u art›k foto¤raflarda
görülebiliyor.
Holmes Kuyrukluy›ld›z›’n›n bizden ve Güneﬂ’ten uzaklaﬂmas›na ba¤l› olarak, her geçen
gün biraz sönükleﬂece¤i tahmin ediliyor. (Tabii,
e¤er yeni bir patlamayla daha da geniﬂlemezse!)
Ancak, daha bir süre, en az›ndan birkaç ay onu
görebilece¤iz.
Bu ay›n sonlar›na do¤ru, ilginç bir yak›nlaﬂma gerçekleﬂecek. 20 Ocak’ta, Holmes, “ﬁeytan
Y›ld›z›” Algol’un önünden geçecek. Kuyrukluy›ld›z›n çekirde¤i y›ld›z› örtmeyecek; ancak Algol,
kuyrukluy›ld›z›n gaz katman›n›n arkas›nda kalacak. Bu yak›nlaﬂmay›, 20 Ocak’›n birkaç
gün öncesinden, birkaç gün sonras›na
kadar izleyebilirsiniz. Bu arada, Algol’un parlakl›¤›ndaki de¤iﬂime de
tan›k olabilirsiniz.

Holmes’in belirgin olmasa da, art›k bir kuyru¤u var

Uzun zamand›r sabah gökyüzünde bulunan
Venüs, art›k sabah gökyüzünü terk etmeye haz›rlan›yor. Gezegen, ay boyunca ufkun üzerinde h›zla alçalacak. Ay sonuna geldi¤imizde, sabah ala-

Gezegenler ve Ay
Merkür, ay›n baﬂ›ndan
itibaren akﬂam gökyüzünde
giderek yükseliyor. Ay›n
ortalar›ndan baﬂlayarak,
kolayca görülebilecek kadar yükselmiﬂ olacak. 21
Ocak’ta akﬂam gökyüzünde en yüksek konumuna
ulaﬂacak. Bu s›rada, Güneﬂ’ten neredeyse 1,5 saat
sonra batacak. Merkür’ü görebilmek için, Güneﬂ batt›ktan
yaklaﬂ›k yar›m saat sonra, bat›güneybat› ufkunun hemen üzerine bakmak gerekiyor. Gezegen, ufkun hemen üzerinde oldu¤u için, gözlem yapt›¤›n›z yerde ufkun aç›k olmas›
gerekiyor. Merkür’ü, bir dürbünle bulmak
çok daha kolay olacakt›r. 21 Ocak’taki en büyük
yükselimden sonra gezegen, h›zla alçalacak ve
ﬁubat’›n ilk günleri akﬂam gökyüzünden kaybolacak.
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1 Ocak saat 22:00, 15 Ocak saat 21:00, 31 Ocak
saat 20:00’de gökyüzünün genel görünümü.

cakaranl›¤› baﬂlamadan hemen önce do¤uyor olacak. Gezegen, Haziran 2008’e kadar sabah gökyüzünde kalacak, ancak iyice alçalm›ﬂ olaca¤›ndan Mart ay›ndan itibaren görülmezi zor olacak.
Venüs’ün akﬂam gökyüzünde yükselmesi için,
2008’in sonlar›n› beklemek gerekiyor.
Bu ay›n en iyi konumdaki gezegeni Mars. Gezegen, hava karard›¤›nda do¤muﬂ oluyor ve
gecenin büyük ço¤unda gökyüzünde yer
al›yor. Üstelik yeryüzüne yak›nl›¤› nedeniyle çok parlak durumda. Bu, onu
teleskoplu gözlemciler için iyi bir
hedef yap›yor. Mars’› gökyüzünde bulmak için, hava karard›¤›nda do¤u ufkuna dönüp
gökyüzüne bakmak yeterli.
Gezegen, parlakl›¤› ve turuncu rengi sayesinde k›ﬂ tak›my›ld›zlar› aras›nda dikkati çekiyor.
Geçen ay akﬂam gökyüzünü
terk eden Jüpiter, art›k sabah gökyüzünde. Ne var ki,
gezegenin alacakaranl›ktan
kurtulmas› için ay sonunu
beklemek gerekiyor.
Satürn, Mars’› birkaç saat gecikmeyle izliyor. Gezegen ay›n
baﬂlar›nda saat 21:00 civar›nda
do¤uyor. Gezegeni görmek için, do¤u ufkuna bakmak gerekiyor. Satürn ve
Aslan Tak›my›ld›z›’n›n en parlak y›ld›z› Regulus yak›n görünür konumdalar. Ancak Satürn, Regulus’a göre daha parlak görünümde.
Ay, 8 Ocak’ta yeniay 15 Ocak’ta ilkdördün
22 Ocak’ta dolunay 30 Ocak’ta sondördün hallerinde olacak.

