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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Ay’l› Geceler
Ay, her ne kadar romantizmin simgesi olsa da, gökbilimciler onu pek sevmezler. Biz
amatörler de genellikle gözleme ç›karken
Ay’›n gökyüzünde olmas›n› istemeyiz. Pek de
haks›z say›lmay›z asl›nda; çünkü Ay'›n gökyüzünde bulundu¤u geceler, özellikle derin
gökyüzü cisimleri gözlemleri için hiç de elveriﬂli de¤ildir. Ay, parlakl›¤›yla gökyüzünü ayd›nlat›r ve böylece görülebilecek gökcismi say›s› önemli ölçüde az olur.
Peki, tüm gecelerin yaklaﬂ›k yar›s›nda bir
ﬂekilde gökyüzünde bulunan Ay’la iyi geçinmenin bir yolu yok mu? Elbette var. Onu daha iyi tan›d›¤›n›zda, asl›nda baﬂl› baﬂ›na bir
gözlem konusu olabilece¤ini göreceksiniz.
Ay, Dünyam›z’›n tek do¤al uydusu olmas›n›n yan› s›ra, bize en yak›n gökcismi. Öyle ki,
bize en yak›n gezegen olan Venüs'ten bile
yaklaﬂ›k 100 kez daha yak›n. Hatta Ay'›n
yaklaﬂ›k 400 bin kilometrelik uzakl›¤›, “astronomik” kabul edilmeyebilir bile. Çok s›k
seyahat ediyorsan›z, belki de bu güne kadar
bu mesafeyi çoktan kat etmiﬂsinizdir.
Ay, yüzey ﬂekillerini ç›plak gözle seçebildi¤imiz tek gökcismi. Oysa en güçlü teleskoplarla bile, Ay d›ﬂ›ndaki gökcisimlerinin
yüzey ﬂekillerini ayr›nt›l› bir biçimde göremeyiz. Ç›plak gözle, “deniz” olarak adland›r›lan
düzlükleri, baz› kraterleri ve da¤lar› rahatl›kla seçebiliriz.
Kraterler, Ay yüzeyinde önemli bir alan
kaplar. En az›ndan 300 bin kraterin çap› bir
kilometreden büyüktür. Göktaﬂlar›n›n çarpmas› sonucu oluﬂmuﬂ kraterlerin birço¤unun
merkezinde, çarp›ﬂman›n etkisiyle meydana
gelmiﬂ tepeler bulunur. Çok ﬂiddetli çarp›lmalar›n sonucu oluﬂan baz› kraterlerin çevresinde, f›ﬂk›ran toprak ve taﬂ parçalar›, ›ﬂ›nlar
oluﬂturacak biçimde yüzeye düﬂmüﬂtür. Bir
dürbünle ya da küçük bir teleskopla bile, yüzlerce krateri inceleyebiliriz. Denizlerse, ç›plak gözle bakt›¤›m›zda koyu renkli olarak
gördü¤ümüz, bölgelerdir; di¤erlerine oranla
daha az engebeli yüzeylerdir.
Çevresinde ›ﬂ›nlar bulunan kraterlerin en
genç kraterler olduklar›n› söyleyebiliriz. Çünkü eski kraterlerin çevresindeki ›ﬂ›nlar günümüze kadar gelen süreçte çarpan göktaﬂlar›n›n etkisiyle silinmiﬂtir. Kraterleri, birbirine
oranla yaﬂ s›ras›na dizmek, k›smen de olsa
olanakl›d›r. E¤er bir krater öteki bir kraterin
duvar›n› bölüyorsa, bu kraterin daha genç olB‹L‹M ve TEKN‹K 84 May›s 2008

du¤u söylenebilir. Bu, küçük bir teleskopla
yap›labilecek e¤lenceli bir gözlemdir.
Ay, Güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n ortalama yüzde yedisini
yans›t›r. Bu, yeni dökülmüﬂ bir asfalt›n Güneﬂ
alt›ndaki parlakl›¤›ndan daha fazla de¤ildir. Yine de gökyüzünü böylesine ayd›nlatabilir.
Ay, her evresinde farkl› bir manzara sunar. Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n Ay'›n de¤iﬂik bölgeleri
üzerinde yaratt›¤› etkiyi izlemek son derece
ilginç olabilir. Kraterler, en iyi, gece ile gündüzü ay›ran s›n›ra geldiklerinde gözlenirler.
Güneﬂ ›ﬂ›nlar›, bu s›rada kratere e¤ik olarak
gelir ve kraterin bir k›sm› gölgelenerek hoﬂ
bir görüntü oluﬂturur. Geceyle gündüzü ay›ran bu s›n›r her gün farkl› yerde olur. Bu sayede Ay her gece farkl› bir manzara sunar bize. Dolunaydaysa, ›ﬂ›nlar yüzeye dik gelir ve
gölgeler yok olur. Bu da ço¤u yüzey ﬂeklini
seçmemizi güçleﬂtirir. Ayr›ca, Dolunay o kadar parlakt›r ki teleskopla, hatta bir dürbün-

le bak›ld›¤›nda gözü rahats›z eder.
Ay gözlemlerine, onun evrelerini inceleyerek baﬂlayabilirsiniz. Ay, her gün biraz daha
geç do¤ar. Bu 50 dakikal›k gecikme, onun
bize bakan yüzünün farkl› miktarlarda ›ﬂ›k almas›n› sa¤lar. E¤er dikkat ettiyseniz, Ay'›n
belli dönemlerde gündüzleri de gökyüzünde
oldu¤unu görmüﬂsünüzdür. Yani Ay'› gündüzleri de gözlemek olanakl›d›r. Denizleri ve
kraterleri ay›rt etmekle gözlemlerinizi sürdürebilirsiniz. Koyu görünen bölgeler denizler,
daha parlak olan bölgelerse kraterler ve di¤er yeni oluﬂumlard›r.
Ay yüzeyindeki belli baﬂl› yüzey ﬂekilleri,
yukar›daki foto¤rafta iﬂaretlenmiﬂ durumda.
Bunlar›n tamam›n› bir dürbünle, hatta ç›plak
gözle kolayca gözleyebilirsiniz.
100 kilometre çap›ndaki Kopernik krateri, yaklaﬂ›k 900 milyon y›l önce bir göktaﬂ›
çarpmas› oluﬂmuﬂ. Bu krater yüzeydeki yeni
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Düz Duvar

Apennin Da¤lar›

oluﬂumlara güzel bir örnek oluﬂturuyor. Daha yaﬂl› pek çok büyük kraterin aksine, Kopernik'in çevresindeki f›ﬂk›rma sonucu oluﬂmuﬂ ›ﬂ›nlar çok belirgin. Bu ›ﬂ›nlar›n parlak
olanlar› ç›plak gözle bile seçilebilir.
Nem Denizi, gerçekte çok büyük bir çarp›ﬂma bölgesi. Çarp›ﬂmadan sonra kabu¤un
alt›ndan yüzeye s›zan lavlarla dolan krater,
düz bir biçim alm›ﬂ. Yüzeyde, yüksekli¤i fazla olmayan s›rtlar›n tam olarak nas›l oluﬂtu¤u bilinmese de, lavlar›n daha yumuﬂakken
s›k›ﬂarak buruﬂmas› sonucunda oluﬂtu¤u düﬂünülüyor.
Ay'›n Güney bölgesi, kraterlerin en yo¤un
bulundu¤u bölge. Bu kraterlerden eski olanlar›, yeni çarp›ﬂmalarla neredeyse tümüyle bozulmuﬂ durumda. Tycho,
bu bölgedeki en belirgin ve çevresindeki ›ﬂ›nlar› en iyi korunmuﬂ kraterlerden biri.
Ya¤murlar Denizi'nin
güneydo¤u s›n›r›nda
yer alan Apenin Da¤lar› bölgedeki en belirgin yüzey ﬂekillerinden birisidir.
“Düz Duvar”
olarak adland›r›lan 110 km uzunluktaki duvar, kabu¤un k›r›larak,
bir taraf›n yaklaﬂ›k 250 metre
çökmesiyle oluﬂmuﬂ. Duvar, Güneﬂ
do¤arken çok belirgin bir gölge oluﬂturur. Öteki zamanlarda
görmek zor olabilir. Düz
Duvar’› görmek için küçük
bir teleskop gerekiyor.
Ay yüzeyinde gözleyebilece¤imiz o kadar çok yüzey ﬂekli
var ki onlar› incelemek belki de yaﬂam›n›z boyunca sürebilecek bir u¤raﬂ olabilir. Ç›plak gözle, sadece denizleri ve birkaç
belirgin krateri, da¤l›k bölgeleri görebilirken, küçük ve çok pahal› olmayan bir teleskopla, ayr›nt›l› gözlemler yapabilirsiniz.

May›s’ta Gezegenler ve Ay
Merkür, May›s ay›nda y›l›n en iyi konumuna gelecek ve ay›n büyük bölümünde rahatça görülebilece¤i kadar yüksekte bulunacak. Merkür, 14 May›s'ta en büyük uzan›ma
geldi¤inde, Güneﬂ'ten neredeyse 2 saat sonra batacak. Bu da, ufkun aç›k ve temiz oldu¤u bir yerden gezegenin en az›ndan 1 saat
boyunda rahatça gözlenebilece¤i anlam›na
geliyor. En büyük uzan›ma ulaﬂt›ktan sonra
ufkun üzerinde her geçen gün alçalan geze-

1 May›s saat 23:00, 15 May›s saat 22:00, 31 May›s
saat 21:00’de gökyüzünün genel görünümü.

7-8 May›s sabahlar› bat›-kuzeybat› ufku

gen, ay›n son günleri alacakaranl›kta kaybolacak.
Birkaç ay önceki çekicili¤ini kaybeden
Mars, art›k gece yar›s›ndan önce bat›yor.
Gezegen, çevresindeki parlak y›ld›zlardan biraz daha sönük (yaklaﬂ›k 1,4 kadir) olmas›na karﬂ›n turuncu rengiyle hala dikkat çekiyor. Günler ilerledikçe Satürn'le aralar›ndaki
görünür uzakl›k azal›yor. Gezegen, 23 May›s'ta Ar›kovan› aç›k y›ld›z kümesi'nin tam
ortas›nda duruyor olacak. Küçük bir teleskopla hatta bir dürbünle yap›lacak gözlemde, bir saat içinde bile gezegenin kümedeki
y›ld›zlar›n önündeki hareketi fark edilebilir.
Bir süredir Regulus'un yak›n›ndaki görünür konumunu koruyan Satürn,
3 May›s'tan sonra geri hareketini sonland›rarak y›ld›zl› zeminde do¤uya do¤ru hareket etmeye baﬂl›yor. Buna ba¤l› olarak, Satürn
ve Regulus aras›ndaki görünür uzakl›k
da ilerleyen günlerde giderek artacak.
Jüpiter, -2,4 kadir parlakl›kla
May›s gecelerinin en parlak gezegeni. Ancak,
geç saatlerde do¤uyor. Ay baﬂ›nda gezegeni görmek için 02:00'a
kadar beklemek gerekirken, ay sonunda
gece yar›s› do¤u ufkunda beliriyor. Önümüzdeki
aylarda gezegen gözlemciler için çok iyi bir hedef haline gelecek.
Venüs, sabah gökyüzünde olmas›na
karﬂ›n, Güneﬂ'le yak›n görünür konumda oldu¤undan ay boyunca gözlenemeyecek.
Ay, 5 May›s’ta yeniay, 12 May›s’ta ilkdördün, 20 May›s’ta dolunay, 28 May›s’ta
sondördün evrelerinden geçecek.
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