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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Bilgisayar Ekran›nda Gökyüzü
Bir amatör gökbilimcinin en büyük
yard›mc›s› gökyüzü haritas›d›r. Basit
gökyüzü haritalar› yaln›zca y›ld›zlar›n
konumlar›n› gösterirken, art›k bilgisayarlar›n ve ‹nternet’in yaﬂam›m›z›n bir
parças› oldu¤u günümüzde, “planetaryum” programlar›, gökyüzü gözlemcisinin de vazgeçilmez yard›mc›s›.
Bir planetaryum asl›nda izleyicilere
kubbe ﬂeklindeki ekran›nda gökyüzünün bir modelinin oluﬂturuldu¤u “gökyüzü tiyatrolar›”d›r. Her ne kadar bir
gökyüzü tiyatrosunda izlenecek gösterinin yerini tutmasa da, ayn› ad› taﬂ›yan birtak›m yaz›l›mlar gökyüzünü bilgisayar›m›za taﬂ›r. Bu yaz›l›mlar sayesinde, herhangi bir zamanda, gökyüzünün genel görünümü, tak›my›ld›z ﬂekilleri, derin gökyüzü cisimleri, gezegenlerin konumlar›, kuyrukluy›ld›zlar, yapay uydular ve program›n
özeli¤ine ba¤l› olarak çok daha çeﬂitli bilgilere kolayca ulaﬂmak mümkün.
Planetaryum yaz›l›mlar› gökyüzünü tan›mam›za yard›mc› olmalar›n›n yan› s›ra, gözlem program›m›z› yapmam›za, gözlem s›ras›nda gökyüzünde
bulmak istedi¤imiz gökcisimlerini bulmam›za
yard›mc› olur. Hatta, modern amatör ya da
profesyonel teleskoplar bilgisayara ba¤lanarak, bu yaz›l›mlarla gökyüzünün
istenen yerine yönlendirilebilir. ‹ﬂte
bu nedenle, ister gökyüzüne yeni
ilgi duymaya baﬂlam›ﬂ olsun, isterse deneyimli bir gözlemci
olsun, bu programlar tüm
amatör ve profesyonel (daha
geliﬂmiﬂleri) gökbilimcilerin
en büyük yard›mc›s›d›r.
Çeﬂitli planetaryum
programlar›na ‹nternet’ten
ulaﬂabilirsiniz. Ço¤u yaz›l›m belli bir ücret karﬂ›l›¤›nda sat›l›rken, baz›s› ücretsiz
olarak indirilebiliyor. “Stellarium” (http://www.stellarium.org/) ve Cartes du Ciel
(http://www.astrosurf.com/astropc/index.html) tavsiye edebilece¤imiz yaz›l›mlar. Bunlar tamamen
ücretsizler ve Windows, Mac ve Linux
iﬂletim sistemleri için sürümleri bulunuyor. Stellarium’un, Türkçe dil seçene¤ine de
sahip olmas› bir tercih nedeni olabilir.
Bunlar›n yan› s›ra, Google Earth’ün uzant›s›
olarak sunulan Google Sky, tüm gökyüzünü sanal
ortamda sunuyor. Google, geçti¤imiz ay Sky’›n ‹n-
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ga görünümleriyle de gösterebiliyor.
Ayr›ca, seçti¤iniz gökcismine yaklaﬂarak onun yüksek çözünürlükteki görüntüsüne bakabiliyorsunuz. Google
Sky, biraz da hayal gücüyle, gökyüzünü uzay teleskoplar›yla keﬂfetti¤iniz
hissine kap›lman›z› sa¤l›yor. Google
Sky’›n Türkçe dil seçene¤i de var.

Nisan’da Gezegenler ve Ay

ternet tabanl› sürümünü ç›kard› (http://www.google.com/sky/). Google Sky’›n birtak›m ilginç
özellikleri var. Örne¤in, gökyüzünü yaln›z gözümüze göründü¤ü ﬂekliyle de¤il, k›z›lötesi ve mikrodal-
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1 Nisan saat 23:00, 15 Nisan saat 22:00, 30 Nisan
saat 21:00’de gökyüzünün genel görünümü.

Mars, hava karard›¤›nda güneybat›
yönünde yüksekte yer al›yor. Gezegen, giderek bizden uzaklaﬂ›yor ve
buna ba¤l› olarak da parlakl›¤› azal›yor. Mars, ‹kizler’in y›ld›zlar›yla güzel
bir üçlü oluﬂturuyor. Özellikle Polluks
ve Mars, ay›n sonunda ayn› parlakl›kta olacaklar. ‹kilinin rengi de birbirine yak›n olacak. 12 Nisan’da, Ay da bu üçlüye
eﬂlik edecek.
Satürn, hava karard›¤›nda gözlem için en iyi
konumda bulunan gezegen. Satürn, bu s›rada
gökyüzündeki en yüksek konumuna ulaﬂm›ﬂ oluyor ve bu da onu teleskoplu gözlemciler için iyi
bir hedef yap›yor. Satürn, Aslan’daki konumunu
pek de¤iﬂtirmiyor ve Ay boyunca Regulus’la
güzel bir ikili oluﬂturuyor.
Gecenin üçüncü gezegeni Jüpiter, ay›n
baﬂlar›nda 03:00 civar›nda güneydo¤u ufku üzerinde beliriyor. Ay
sonunda, saat 01:00’e kadar
sabredenler, Yay’da bulunan
Jüpiter’in do¤uﬂunu görebilecekler.
Venüs, ay boyunca sabah
gökyüzünde olmas›na karﬂ›n, Güneﬂ’ten çok k›sa bir
süre önce, hava iyice ayd›nlanm›ﬂ oldu¤u s›rada
do¤uyor. Güneﬂ do¤madan
hemen önce, çok k›sa bir
süre için ufkun üzerinde görülebilir.
Merkür, 15 Nisan’da akﬂam
gökyüzüne geçiyor. Bundan önce, sabah gökyüzünde Güneﬂ’e
çok yak›n görünür konumda bulundu¤undan gözleme uygun de¤il. Ay›n
ortalar›ndan baﬂlayarak akﬂam gökyüzünde h›zla yükselerek, ay›n son günlerinde alacakaranl›kta da olsa görülebilecek yüksekli¤e ulaﬂacak.
Ay, 6 Nisan’da yeniay, 12 Nisan’da ilkdördün, 20 Nisan’da dolunay, 28 Nisan’da sondördün hallerinde olacak.

