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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Gökyüzü Foto¤rafç›l›¤›

Foto¤raf: Tunç Tezel

Say›sal (dijital) foto¤raf makineleri yaﬂam›m›z›n ayr›lmaz bir parças› haline geldi. Peki,
en basit makineyle bile çok güzel gökyüzü foto¤raflar› çekebilece¤inizi biliyor musunuz?
E¤er gökyüzü foto¤rafç›l›¤›na ilgi duyuyorsan›z, baﬂlang›çta gereksiniminiz olan ﬂey art›k
hemen hepimizin sahip oldu¤u basit bir say›sal
makineden fazlas› de¤il.
Geleneksel filmli makinelerle say›sal makinelerin çal›ﬂma ﬂekilleri birbirine çok benzer.
Aralar›ndaki en önemli fark, görüntünün birinde filmle, ötekinde de ›ﬂ›¤› say›sal de¤erlere
dönüﬂtüren bir alg›lay›c›yla kaydedilmesi. Say›sal makineler, henüz filmli makinelerin çözünürlü¤üne ulaﬂmam›ﬂ olsa da, en basitleriyle
bile elde edilen görüntüler art›k fazlas›yla tatmin edici.
Say›sal makinelerin filmli makinelere göre
birtak›m üstünlükleri var. Bunlar, özellikle gökyüzü foto¤raf› çekerken iﬂimizi kolaylaﬂt›r›r.
Sonuçlar›n an›nda elde edilmesi, çok say›da fo-
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to¤raf›n neredeyse s›f›r maliyetle çekilebilmesi
ve foto¤raflar›n do¤rudan bilgisayara aktar›lmaya ve iﬂlenmeye haz›r olmas› bunlar›n en
önemlileri.
Günlük yaﬂam›m›zda genellikle an› foto¤raf› çekmek için kulland›¤›m›z makineler poz
(›ﬂ›klama) süresi, diyafram ayar›, beyaz dengesi ve odak ayar› gibi foto¤raf› do¤rudan etkileyen baz› ayarlar› otomatik olarak yapar. Hatta
makinenin içerdi¤i yaz›l›m, görüntüyü belli ölçüde iﬂleyerek bize olabildi¤ince güzel bir foto¤raf oluﬂturur.
Ne var ki dijital makinelerin otomatik olarak yapt›¤› bu ayarlar›n ço¤u, gökyüzü foto¤raf› çekerken iﬂimize yaramaz. Bu ayarlar› kendimiz yaparsak, genellikle daha iyi sonuçlar elde
ederiz. ‹ﬂte bu nedenle gökyüzü foto¤rafç›l›¤›nda deneyim büyük önem taﬂ›r. Bu da bu konuda yaz›lm›ﬂ kaynaklar› okuman›n yan› s›ra,
özellikle baﬂlang›çta çok say›da çekim yaparak,
deneme-yan›lmayla kazan›l›r.

Iﬂ›k ve Renk
Güneﬂ, Ay ve birkaç gezegen d›ﬂ›nda, gökyüzünde foto¤raflayabilece¤imiz cisimler çok
sönüktür. Bu nedenle, olabildi¤ince çok miktarda ›ﬂ›k kaydetmek önem taﬂ›r. Foto¤raf makineleri alg›lay›c› yüzeye düﬂen ›ﬂ›k miktar›n›
mercekle ›ﬂ›¤a duyarl› alg›lay›c›n›n aras›nda
bulunan örtücü (perde) ve diyafram ad› verilen
iki düzenekle ayarlar. Perde poz süresini ayarlarken diyafram da ›ﬂ›¤›n geçti¤i deli¤in büyüklü¤ünü de¤iﬂtirir.
Birçok makine “M” (manual) durumuna getirilerek bu ayarlar› foto¤rafç›n›n yapmas›na
olanak tan›r. Gökyüzü foto¤rafç›l›¤›nda amaç
genellikle alg›lay›c› yüzeye olabildi¤ince çok
›ﬂ›k düﬂürmek oldu¤undan, diyafram hemen
her zaman en aç›k de¤erde tutulur. Gereksinim
duyulan ›ﬂ›klama miktar› da örtücünün aç›k kalaca¤› sürenin ayarlanmas›yla belirlenir.
Hemen her foto¤raf makinesi, alg›lay›c› yüzeyin duyarl›l›¤›n›n de¤iﬂtirilebilmesine de ola-
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Foto¤raf: Alp Ako¤lu

Foto¤raf: Cenk Tezel - Tunç Tezel

Gökyüzü foto¤raflar› gündüz de çekilebilir. Soldaki görüntü, 29 Mart 2006’daki tam Güneﬂ tutulmas› s›ras›nda çekilmiﬂ foto¤raf›n üzerine, Güneﬂ’in y›l boyunca
çekilmiﬂ foto¤raflar› eklenerek elde edilmiﬂ. Bu tür foto¤raflar çekebiymek için pahal› bir foto¤raf makinesi de¤il, bilgi, deneyim ve hayal gücüne sahip olmak
gerekiyor. Sa¤da: Ay ve Venüs gündüz gökyüzünde çok yak›n görünür konumda.

nak tan›r. Alg›lay›c›n›n duyarl›l›¤› ISO de¤eriyle gösterilir. Basit makinelerde ISO de¤eri 100
ile 400 aras›nda de¤iﬂirken, DSLR (Say›sal Tek
Lens Refleks) makinelerde duyarl›l›k 3200
ISO’ya kadar ç›kar. ISO de¤erleriyle makinenin
duyarl›l›¤› aras›nda do¤rudan bir orant› bulunur. Örne¤in, 3200 ISO ile 1 saniye ›ﬂ›klanan
bir foto¤rafa benzer bir foto¤raf elde etmek
için 100 ISO ile 32 saniyelik bir poz süresi gerekir. ISO de¤erleriyle ilgili bilinmesi gereken
en önemli ayr›nt›, de¤er artt›kça görüntünün
niteli¤inin bozulmas›d›r. Birkaç denemede, istedi¤iniz nitelikte görüntüyü hangi ISO de¤erinde elde edece¤inizi bulabilirsiniz.
‹ﬂin içine matematik girince durum biraz
karmaﬂ›k görünebilir; ancak bir foto¤rafç›n›n
bu basit hesaplar› bilmesi gerekir. Ne var ki
gökyüzü foto¤rafç›lar›, en az›ndan baﬂlang›çta
verece¤imiz ipucu sayesinde epeyce kolaya kaçabilirler: Elimizdeki üç de¤iﬂkenin (poz, diyafram ve ISO de¤erleri) ikisini sabitleyerek yeterince tatmin edici sonuçlar almak olas›. Diyafram› en aç›k de¤ere (en düﬂük say›), ISO de¤erini de makinenin olanak tan›d›¤› en yüksek

de¤ere sabitleyebilirsiniz. E¤er foto¤raflar rahats›z edici derecede noktac›kl› ç›k›yorsa, ISO
de¤erini biraz düﬂürebilirsiniz. Böylece, yaln›z
poz süresini de¤iﬂtirerek çok de¤iﬂik gökyüzü
foto¤raflar› çekebilirsiniz.
Gökyüzü foto¤raf› çekerken beyaz dengesini (white balance) de sizin seçmeniz gerekebilir. Say›sal makinelerde beyaz dengesi ayar›
otomatik olarak yap›l›r. Böylece, de¤iﬂen ›ﬂ›k
ve renk koﬂular›nda makinenin gerçe¤e yak›n
görüntü elde etmesi sa¤lan›r. Birçok makine
bunu foto¤rafç›n›n ayarlamas›na olanak tan›r.
Otomatik beyaz ayar›, gündüz foto¤raflar›ndan
genellikle baﬂar›l› sonuçlar verir. Ne var ki gece ve gökyüzü foto¤raflar›nda sonuçlar her zaman tatmin edici olmaz. En iyisi, gece foto¤raf› çekerken “gün›ﬂ›¤›” (daylight) ayar›nda çekim yapmak. E¤er ›ﬂ›k kirlili¤inin fazlaca oldu¤u bir yerde çekim yap›yorsan›z, beyaz ayar›n›
“tungsten” olarak da seçebilirsiniz, böylece
lambalar›n gökyüzüne yans›yan sar›ms› rengi
belli ölçüde gün›ﬂ›¤›na yaklaﬂt›r›lm›ﬂ olur. Gökyüzü foto¤raf› çekerken, makinenin flaﬂ›n› da
kapal› konuma getirmeyi unutmay›n.

Foto¤raf: Tunç Tezel

Bolu’daki göllerden birinin üzerinde k›ﬂ gökyüzü ve Venüs.

Odak Ayar›
Gökyüzü foto¤rafç›l›¤› konusunda deneyimi
olan birçok amatör gökbilimci bile makinenin
odak ayar›n› yaparken s›k›nt› yaﬂar. Eski model, otomatik odak ayar› (otofocus) olmayan
makinelerde, odak ayar› merce¤in çevrilerek
hareket ettirilmesiyle sa¤lan›rd›. Bu objektiflerde, ayar sonsuz yönüne tümüyle çevrildi¤inde
foto¤raf makinesi sonsuza odaklan›rd›. Ne var
ki elle ayarlamaya olanak tan›salar bile, günümüzün objektifleri sonsuzdan öte bir noktaya
kadar döndürülebiliyor. Bu, makinenin otomatik odaklama yapabilmesi için bir zorunluluk.
Ne var ki, bu durum biz gökyüzü foto¤rafç›lar›n›n iﬂini zorlaﬂt›r›yor.
Otomatik odak ayar›, Ay ya da alacakaranl›kta ufuk foto¤raflar› çekimleri hariç gökyüzü
foto¤raflar› çekerken hemen hiç iﬂe yaramaz.
Makine ayarlama yapamad›¤› için foto¤raf çekmeye izin vermez. Ya da sonuçlar hatal› ç›kar.
Birçok foto¤raf makinesi, bu ayar›n elle (e¤er
makineniz SLR de¤ilse, baz› dü¤melere bas›larak) yap›lmas›na olanak tan›r.
Odaklama genellikle deneme-yan›lma yöntemiyle yap›l›r. Öncelikle foto¤raf› çekmeden
önce gökyüzündeki parlak bir gezegenin ya da
y›ld›z›n ekranda (SLR kullan›yorsan›z bakaçta)
en küçük ve net görünecek ﬂekilde odak ayar›n› yapmal›s›n›z. Ard›ndan çekece¤iniz foto¤raflar› ekranda büyüterek incelemeli ve en iyi ayara ulaﬂana kadar çekim yapmal›s›n›z. Özellikle
gökyüzü foto¤rafç›l›¤› için tasarlanm›ﬂ baz›
DSLR makinelerde, belli bir alan›n büyütülmüﬂ
görüntüsü eﬂzamanl› olarak ekrana yans›t›l›r.
Bunlarda odak ayar› yapmak çok daha kolay
olur.
E¤er foto¤raf makinenizde “sonsuz” (infinity) seçene¤i varsa, bunu da deneyebilirsiniz.
Ancak, foto¤raf makineleri gökyüzü foto¤rafç›l›¤› için tasarlanmad›¤›ndan, bu özellik her
makinede iyi sonuç vermeyebilir. E¤er bir
DSLR makine kullan›yorsan›z, objektif size elle ayarlama olana¤› tan›yaca¤› için belirledi¤iniz en iyi de¤eri objektifin üzerine iﬂaretleye-
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Uluslararas› Astronomi Birli¤i (IAU) 2009
y›l›n›, Galileo Galilei’nin teleskopla yapt›¤› ilk
gökyüzü gözleminin 400. y›ldönümü olmas›
nedeniyle “Dünya Astronomi Y›l›” ilan etti.
UNESCO da bu ça¤r›ya ortak oldu ve Birleﬂmiﬂ
Milletler 2009’u Dünya Astronomi Y›l› olarak
kabul etti.
Dünya Astronomi Y›l›’n›n toplumda bilimsel
bilincin geliﬂtirilmesi, bilim e¤itiminin iyileﬂtirilmesi ve desteklenmesi, gökyüzüne ve dolay›s›yla do¤aya olan ilginin ve merak›n artt›r›lmas› ve bilim insanlar› aras›ndaki cinsiyet dengesinin sa¤lanmas›n›n teﬂvik edilmesi gibi birtak›m amaçlar› var. Bu amaçlara ulaﬂabilmek
için bir bilim dal› olarak olarak astronomi ve
bu alandaki geliﬂmeler araç olarak kullan›l›yor.
Dünya Astronomi Y›l› süresince, "Evren Sibilirsiniz. E¤er yaln›zca gökyüzü foto¤raflar›
çekmeye ay›rabilece¤iniz bir objektifiniz varsa,
objektifin odak ayar›n› yapt›ktan sonra bir
bantla sabitleyebilirsiniz. Böylece her gece yeniden ayar yapmak durumunda kalmazs›n›z.
Odak ayar›n› olabildi¤ince iyi yapt›ktan
sonra bile çekti¤iniz foto¤raflar bulan›k oluyorsa, diyafram›n aç›kl›¤›n› 1-2 durak k›sabilirsiniz. Bu durumda ayn› oranda uzun poz
süresi vermeniz gerekecektir. Ancak
çekilen foto¤raflar daha net olacakt›r.
Gökyüzü foto¤raf› çekilirken genellikle uzun poz süreleri verildi¤inden, foto¤raf makinesinin bir
ﬂekilde sabitlenmesi
gerekir. Bunun için
genellikle bir üçayak (tripod) kullan›l›r. E¤er bir üçaya¤›n›z yoksa makineyi bir ﬂekilde
sabitleyerek de
gökyüzü foto¤raf›
çekebilirsiniz.
Gökyüzü foto¤rafç›l›¤›, üzerine uzun uzun yaz›labilecek bir konu.
Burada sözünü etti¤imiz gibi en basit ﬂekliyle yap›labilirken, bir teleskopa ba¤lanacak bir foto¤raf makinesiyle gökyüzünün derinliklerine de dalabilirsiniz. Bu konuyla ilgili gelecek say›larda yazmay›, birtak›m ipuçlar› vermeyi sürdürece¤iz. ﬁimdilik, bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda
gökyüzü foto¤raflar› çekmeye baﬂlayabilirsiniz. Önerimiz, gökyüzü foto¤rafç›l›¤›na ›ﬂ›k
kirlili¤inden biraz olsun uzaklaﬂ›p, gökyüzün-
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zi Bekliyor…" ça¤r›s›yla çeﬂitli etkinlikler düzenlenecek. Dünya çap›nda, yerel, ulusal ve
uluslararas› çapta düzenlenecek etkinliklerle
herkesin astronomiyle kaynaﬂt›r›lmas› hedefleniyor. Ayr›ca, Dünyan›n her yerindeki amatör
ve profesyonel astronomlar›n ve astrofizikçilerin oluﬂturdu¤u iletiﬂim a¤›n›n kuvvetlendirilip,
bilgi al›ﬂveriﬂi için f›rsatlar oluﬂturulmas› planlan›yor.
Dünya Astronomi Y›l› etkinliklerini Türkiye'de Türk Astronomi Derne¤i (TAD) koordine
ediyor. Dünya Astronomi Y›l› ile ilgili ayr›nt›l›
bilgiye aﬂa¤›daki adreslerden ulaﬂ›labilir:
Dünya Astronomi Y›l› Türkiye Sayfas›:
http://www.astronomi2009.org/
Dünya Astronomi Y›l› Ana Sayfas›:
http://www.astronomy2009.org/
deki tak›my›ld›zlar›n, akﬂam alacakaranl›¤›nda
ufkun üzerindeki gezegenlerin foto¤raflar›n›
çekerek baﬂlaman›z. Her konu için örne¤in, 1
saniye’den 30 saniye’ye kadar (foto¤raf makinesi izin verdi¤i ölçüde) de¤iﬂen poz süreleri
vererek sonuçlar› inceleyebilirsiniz.

1 Haziran saat 23:00, 15 Haziran saat 22:00,
30 Haziran saat 21:00’de gökyüzünün genel görünümü.

Haziran’da
Gezegenler ve Ay
Aslan Tak›my›ld›z›’nda bulunan Satürn, hava karard›¤›nda bat› ufkuyla baﬂucu aras›nda
bulunuyor. Gezegen, y›ld›zlara göre do¤uya
do¤ru ilerlemeyi sürdürürken, Regulus'la aras› aç›l›yor. Satürn, ay›n sonunda 23:00 dolay›nda batm›ﬂ oluyor.
Mars, art›k iyice sönükleﬂti¤i için dikkat
çekici olmaktan uzak ve hava karard›¤›nda bat› ufkuna iyice yaklaﬂm›ﬂ durumda. Ancak y›ld›zlara göre do¤uya do¤ru yapt›¤› hareket,
onun yavaﬂ yavaﬂ alçalmas›na neden
oluyor. Böylece Mars gün geçtikçe
Satürn'e yak›nlaﬂ›yor.
Jüpiter, art›k gözlemciler için
iyi bir hedef haline geldi.
Gezegen, ay›n baﬂlar›ndan itibaren gece yar›s›ndan önce do¤muﬂ
oluyor ve ay›n sonunda hava karard›¤›nda do¤u ufkunda beliriyor.
Jüpiter, parlakl›¤›
ve görünür büyüklü¤ü sayesinde, teleskoplu
gözlemciler için
ilgi çekici durumda.
Merkür, 7 Haziran'da sabah gökyüzüne geçiyor. Ancak
gezegenin sabah gözlenebilecek kadar yükselmesi için ay›n sonlar›n›
beklemek gerekecek.
Venüs, 9 Haziran'da akﬂam
gökyüzüne geçiyor. Ne var ki "Akﬂam Y›ld›z›" olarak parlamas› için bir
süre daha, Eylül sonlar›na kadar, beklememiz gerekecek.
Ay, 3 Haziran’da yeniay, 10 Haziran’da ilkdördün, 18 Haziran’da dolunay, 26 Haziran’da sondördün hallerinde olacak.

