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Gökyüzü Haritalar›
ve Tak›my›ld›zlar
Bir amatör gökbilimcinin gereksinim duydu¤u en önemli gereç bir y›ld›z
haritas›d›r. Bu biraz, bilmedi¤imiz bir yere giderken karayollar› haritas›ndan yararlanmaya benzer. Gökyüzünde bir gökcismini bulmak için
de bir y›ld›z haritas›na gereksinim duyar›z.
Derginizin içinden ç›kan “Gök Atlas›”yla gökyüzünde
kaybolmayaca¤›n›z, güvenli bir yolculu¤a ç›kabilirsiniz. “Düzlemküre” (planisfer) de denen bu tip haritalar, basit olmakla birlikte çok kullan›ﬂl›d›r. Çünkü y›l›n
yaln›zca bir an›ndaki de¤il, küçük bir ayarlamayla istedi¤iniz andaki görüntüsünü verir. (Bunu nas›l yapaca¤›n›z atlas›n arka yüzünde anlat›l›yor.) Bu özelliklerinden dolay›, gökyüzü gözlemcili¤ine yeni baﬂlayanlar›n yan› s›ra, deneyimli gözlemciler de gözlem yapmaya giderken yanlar›na bu tip haritalar al›rlar.
Böyle bir haritay› kullanabilmek için, gözlem zaman›n›
seçtikten sonra yönleri saptamak gerekir. Bunun için,
genellikle Kutupy›ld›z›’ndan yararlan›l›r. Ancak pek belirgin bir y›ld›z olmad›¤› için, onu bulabilmek için de
bazen yard›m gerekir. Büyük Ay› burada yard›ma yetiﬂir. Kepçenin kenar›ndaki iki y›ld›zdan kepçenin içinin gösterdi¤i yöne bir do¤ru çizerseniz, bu sizi Kutupy›ld›z›’na götürür. Kuzeyi bulmak için baﬂka yöntemlerden de yararlanabilirsiniz. Örne¤in, bir pusula
size yönleri gerçe¤ine çok yak›n ﬂekilde gösterir.
Kuzeyi bulduktan sonra, haritada iﬂaretli yönleri, gerçek yönlerle çak›ﬂt›rmak gerekir. Bunu yapabilmenin
tek yolunun, haritay› baﬂ›n›z›n üzerinde ters çevirmek
oldu¤unu göreceksiniz. Haritadaki yönlerle, gerçek
yönler, ancak bu ﬂekilde birbiriyle çak›ﬂ›r. Çünkü bu
harita yer haritas› de¤il, gökyüzü haritas›d›r! Haritan›n
kenarlar› ufku, tam ortas›ysa baﬂucu noktas›n› gösterir. Baﬂucu, baﬂ›m›z› kald›rd›¤›n›zda tam tepede gördü¤ünüz yerdir. Zamanla, haritay› ters çevirmeden
de kullanabilece¤inizi göreceksiniz.
Bir gökyüzü haritas›na bakt›¤›m›zda, çeﬂitli büyüklüklerde noktalar (küçük daireler demek daha do¤ru) ve
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onlar› birleﬂtiren çizgiler görürüz. Noktalar y›ld›zlar›,
çizgilerle birleﬂtirilmiﬂ ﬂekillerse, tak›my›ld›zlar› gösterir.
Asl›nda tak›my›ld›zlar› oluﬂturan ﬂekiller gerçek birer
gökcismi de¤il, tamamen hayal ürünüdür. Eskiden
yaﬂam›ﬂ insanlar, gökyüzündeki y›ld›zlardan oluﬂan
desenleri çeﬂitli varl›klara benzettiklerinde, daha sonra
bunlar› hat›rlaman›n ve gökyüzünde bulman›n daha
kolay oldu¤unu keﬂfetmiﬂler. Günümüzde de tak›my›ld›z ﬂekillerinden bu amaçla yararlan›yoruz.
Elbette, iﬂin e¤lenceli yönünü de unutmamak gerek.
Birçok tak›my›ld›z›n mitolojiden gelen ilginç öyküsü
var. Üstelik bu öyküler kültürlere göre de¤iﬂiklik gösteriyor. Günümüzde kullan›lan tak›my›ld›z adlar› ço¤unlukla Yunan Mitolojisi’nden geliyor. Bugünkü
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gökyüzü atlaslar› çeﬂitli biçimlerde ve büyüklükte 88
tak›my›ld›z içeriyor. Her tak›my›ld›z›n çevresindeki
belli bir alanda bulunan gökcisimleri, o tak›my›ld›z›n
içinde kabul ediliyor. Yani, gökyüzü 88 bölgeye ayr›lm›ﬂ durumda.
Tak›my›ld›zlar›n hepsini ayn› anda gökyüzünde göremeyiz. Çünkü gökyüzünün ancak yar›s› ufkun üzerindedir. Gökyüzünün hangi bölümünü gördü¤ümüz,
zamana ba¤l›d›r. Gece saat ilerledikçe bat›daki tak›my›ld›zlar batar, do¤udan baﬂkalar› do¤ar. Yine mevsime
ba¤l› olarak baz› tak›my›ld›zlar ufkun alt›nda kal›rlar.
Gök Atlas›’n› kullanarak bunu canland›rabilirsiniz. Hari-
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d›z, gerçek bir y›ld›z kümesi de¤ildir. Tak›my›ld›zlar,
gerçekte birbiriyle iliﬂkisi olmayan, birbirine çok uzak
y›ld›zlardan oluﬂur. E¤er, gökyüzüne Dünya’dan de¤il de Samanyolu’nun içinde herhangi bir baﬂka yerden baksayd›k, gördü¤ümüz manzara çok farkl› olurdu. Tak›my›ld›zlar, görünür parlakl›klar› birbirine yak›n
olan y›ld›zlardan oluﬂur. Bu y›ld›zlar yaln›zca bizim bak›ﬂ do¤rultumuza göre birbirlerine yak›n görünürler.
Bir tak›my›ld›z›n ötekilere göre konumunu bilirseniz,
onu gökyüzünde bulman›z çok daha kolay olur. Gökyüzünü tan›maya, öncelikle en kolay bulunabilecek tak›my›ld›zlardan baﬂlay›n. Büyük Ay›, baﬂlang›ç için iyi bir
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tay› çevirdi¤inizde, ço¤u tak›my›ld›z›n günün sadece
belli bölümünde gökyüzünde oldu¤unu görebilirsiniz.
Ancak, baz› tak›my›ld›zlar var ki, onlar› her zaman görebiliriz. Bunlar da Kutupy›ld›z›’n›n yak›ndaki tak›my›ld›zlard›r. Bunlar hiçbir zaman ufkun alt›nda kalmaz. Yine,
Gök Atlas›’ndan yararlanarak bunu canland›rabilirsiniz.
Gökyüzünü dev bir küre varsayabiliriz. E¤er Dünya’n›n
ekvatorunu geniﬂletirsek, gök ekvatoruyla çak›ﬂt›¤›n› görürüz. Yine, Dünya’n›n dönme eksenini kuzeye do¤ru
uzat›rsak, bu bizi Kutupy›ld›z›’na götürür. Kutupy›ld›z›,
gezegenimizin dönme ekseni do¤rultusunda oldu¤undan, her ﬂey onun çevresinde dönüyor gibi görünür.
Pek ço¤umuzun düﬂündü¤ünün tersine, bir tak›my›l-

hedef; çünkü bir kepçeye benzeyen biçimiyle ve benzer parlakl›ktaki y›ld›zlar›yla dikkat çeker. Y›l boyunca
gökyüzünde yer alan Büyük Ay›’y› gökyüzünde bulmak
için kuzeye do¤ru bakman›z yeterli. Büyük Ay›’y› bulduktan sonra, ilk iﬂiniz Kutupy›ld›z›’n› bulmak olabilir.
Konumlar› de¤iﬂken oldu¤undan, Güneﬂ Sistemi'nin
üyeleri (Güneﬂ, gezegenler ve uydular›, Ay, kuyrukluy›ld›zlar ve asteroitler) bu tip gök atlaslar›nda iﬂaretlenemez. Bu gökcisimleri, ancak belirli bir tarihte ve saatteki gökyüzünü gösteren haritalarda yer alabilir. Bunun için derginizin “Gökyüzü” köﬂesindeki haritalardan ve bilgilerden yararlanabilirsiniz.
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