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Gökyüzü
Alp Ako!lu

Eylül’de Gökyüzü’nün Derinliklerinde…
Eylül’ün gelmesiyle birlikte artk havalarn
daha bulutlu, gecelerin daha soI uk olacaI  sonbahar mevsimine giriyoruz. Biz amatör gökbilimciler bakmndan Eylül aynn bir özelliI i, hem
yaz hem de k takmyldzlarnn ayn gece içinde gözlenebilmesidir. AkKam saatlerinde yaz takmyldzlar baKucundadr. Gece yarsndan sonraysa k takmyldzlar birer birer doI u ufkundan yükselmeye baKlar. Gecelerin artk daha
uzun sürdüI ünü, havalarn da hâlâ görece scak
olduI unu düKündüI ümüzde belki de gökyüzü
gözlemciliI i için en uygun aylardan biridir eylül.
Bu ayki Gökyüzü köKemizde, ay boyunca gökyüzünde görebileceI imiz belli baKl derin gökyüzü
cisimlerine deI ineceI iz. Bunlarn çoI u çplak
gözle ya da bir dürbünle görülebilecek kadar
parlaktr.
Herkül Kümesi (M13): Bu küme çoI u amatör gökbilimci için kuzey gökkürenin en güzel
küresel yldz kümesidir. M13, Herkül Takmyldz’nda yer ald  için bu ad taKr. Küme, uygun koKullarda çplak gözle silik bir  k topu

olarak seçilebilir. 150  kyl çapndaki M13,
bizden yaklaKk 22.000  kyl ötede yer alr ve
yaklaKk yüz bin yldz içerir.
M22: Gökyüzündeki en etkileyici küresel kümelerden biridir. Yay Takmyldz’nda yer alan
ve çplak gözle bile görülebilen küme, dürbünle
bakld nda küre biçiminde bir bulut gibi görünür. M22, Herkül Kümesi’nden daha büyük olmasna ve daha çok yldz içermesine karKlk,
gökyüzünde alçak konumda olduI undan ve görece ksa bir dönem görülebilmesinden dolay olsa gerek ondan daha az popülerdir.
Yüzük Bulutsusu (M57): Lir (Çalg) Takmyldz’nda yer alan bulutsu, gökyüzündeki
görece parlak gezegenimsi bulutsulardan biri olmas nedeniyle amatör gökbilimcilerin en çok
gözlediIi gökcisimlerindendir. Ancak, bulutsunun küçük bir teleskop ya da bir dürbünle görülmesi çok zordur. Bu bulutsu, aslnda GüneK’in
sonuna güzel bir örnektir.
Dambıl Bulutsusu (M27): Birçok amatör
gökbilimci için gökyüzünün en güzel derin gök-

yüzü cisimlerinden biridir. Gözüne güvenenler,
uygun koKullarda bulutsuyu dürbünle görmeyi
deneyebilir. M27, yaklaKk 48.000 yl önce patlayan bir yldzn kalntsdr.
Epsilon1+2 Lir: “Çift çift” olarak da bilinen
bu yldzlar, yaz gökyüzünün en popüler çift yldzlarndandr. Gözlerinize güveniyorsanz, çifti
çplak gözle ayrt etmeyi deneyebilirsiniz. Ancak
çifti bir dürbünle görmek çok daha kolay olacaktr. imdi gelelim bu gökcismine neden çift
çift dendiI ine. Bunun için en az 10 cm çapl bir
teleskopa gereksiniminiz olacak. EI er bir teleskopunuz varsa, 100x ya da daha yüksek büyültmeyle bakacak olursanz, bu çiftin her birinin
birbirine çok yakn duran çiftlerden oluKtuI unu
görebilirsiniz.
Ülker (Yedi Kızkarde!, Pleiades) Yıldız
Kümesi (M45): Gökyüzünün en belirgin yldz
kümesidir. Gökyüzüne arada srada bakan herkes bir Kekilde bu kümeyi görmüKtür. Küme yaklaKk 100 yldzdan oluKur; ancak bunlardan alt
ya da yedisi, en kötü gökyüzü koKullarnda bile
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Andromeda Gökadas (M31)

çplak gözle rahatlkla seçilebilir. Küme, yaklaKk
dört dolunay çapnda bir alan kaplar gökyüzünde. Bu nedenle, kümeyi gözlemenin en iyi yolu
ona bir dürbünle ya da çplak gözle bakmaktr.
Kümeyi gece yarsna doI ru doI u ufku üzerinde
görebilirsiniz.
Lagün Bulutsusu (M8): Karanlk gecelerde, Samanyolu kuKaI ndaki bir ada gibi görünür. Dürbünle bakld nda bir lagünü andrd 
için bu ad alm tr. Bulutsunun içinde bir de yldz kümesi yer alr. Bu küme, 25 dolaynda yldz içerir. Eylülde, bulutsunun içinde yer ald 
Yay Takmyldz erkenden batt  için gözlemi
hava karardktan hemen sonra yapmak gerekir.
Üç Bo"umlu Bulutsu (M20) ve M21: Lagün’ün hemen kuzeydoI usunda yer alan
M20’nin üç parçal görünümünün nedeni
önünde bulunan karanlk bulutsulardr. M21’se, 8 ile 12 kadir arasnda deI iKen parlaklklarda 35
kadar yldz içerir. Samanyolu kuKaI nn üzerinde o kadar etkileyici görünmese
de, M21 epeyce büyük
M45
ve parlak bir kümedir.
Orion Bulutsusu (M42): Hiç kuKkusuz gökyüzüne
bakan herkesi en
çok etkileyen takmyldz
Orion’dur (Avc). Bu
yetmiyormuK gibi,
gökyüzündeki en
parlak bulutsu da
bu takmyldzda yer
alr. Orion Bulutsusu,
takmyldzn simgelediI i avcnn kemerini oluKturan dizili üç yldzn altnda yer alr ve karanlk bir
gecede çplak gözle rahatlkla
görülebilir. KuKkusuz bir dürbün
çok daha fazlasn sunar. Küçük bir
teleskopla, bulutsunun merkezinde yer
alan ve  malaryla bulutsunun parlamasn
saI layan, “Trapez” olarak bilinen dört parlak yldz seçilebilir. Orion’u Eylül aynda görebilmek
için sabahn ilk saatlerini beklemek gerekir.

Orion Bulutsusu (M42)

rebilmek için gözlem koKullarnn iyi olmas, ufkun açk olmas gerekiyor. Venüs, Mars ve Merkür'e göre çok daha parlak olduI undan, bu iki
gezegen Venüs’ün yardmyla bulunabilir.
Venüs, akKam gökyüzündeki yavaK yükseliKini sürdürüyor. Gezegen, Ekim sonlarndan baKlayarak hzla yükselecek ve artk daha geç saatlere kadar gökyüzünde olacak. Gezegeni görebilmek için GüneK battktan yaklaKk yarm saat
Eylül’de Gezegenler ve Ay
sonra bat-güneybat ufku üzerine bakmak gereAyn ilk günleri Venüs, Merkür ve Mars, birkiyor. Ancak gezegen ksa bir süre sonra batbirlerine yakn konumdalar. Ancak üçlü henüz
yor.
hava kararmadan batyor. Bu nedenle onlar göVenüs ve Mars, yaknlaKmay sürdürecek ve
11 Eylül akKam birbirine bir derecenin üçte biri kadar yakn görünecekler. Bu da yüksekçe bir
büyütmeyle bile, bir teleskopun görüK alanna
ayn anda s abilecekleri anlamna geliyor. )kili arasndaki parlaklk fark
dikkate deI er. Ne var ki üç gezegen de (Merkür, Venüs ve
Mars) hava kararmadan batm olacak.
Satürn, ayn baKnda
sabah gökyüzüne geçtikten sonra, giderek
ufkun üzerinde yükselecek. Satürn’ü
ayn ilk günleri
M13
M31
görmek olanaksz
!1+2
olsa da gezegen
ayn ortasndan
M57
sonra görülebilecek kadar yükselM27
miK olacak. Ayn
son günlerindeyse,
hava aydnlanmaya
baKlamadan hemen
önce doI uyor olacak.
Jüpiter, GüneK battM8
I nda gökyüzündeki en
yüksek konumuna ulaKm
M20, M21
M22
olacak. Parlakl  yavaK yavaK
azalan gezegen hâlâ gözlem için
çok iyi durumda; en azndan birkaç
saat için. Çünkü artk gece yars civarnda batyor.
Ay, 7 Eylül’de ilkdördün, 15 Eylül’de dolunay,
22 Eylül’de sondördün, 29 Eylül’de yeniay
1 Eylül saat 23:00, 15 Eylül saat 22:00,
hallerinde
olacak.
30 Eylül saat 21:00’de gökyüzünün genel görünümü
Andromeda Gökadası (M31): Çplak gözle görebildiI imiz en uzak ve en görkemli gökcismidir. Samanyolu’na benzeyen ancak ondan
daha büyük bir gökada olan M31, bizden 2,2
milyon  k yl ötede yer alr. Kaytlar, Andromeda Gökadas’nn en azndan 10. yüzyldan bu
yana gözlendiI ini gösteriyor.
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objektifinizden gökyüzü
FotoI raflarnz Gönderin
2009, "Astronomi Yl" ilan
edildi. Bu kapsamda birçok etkinlik planlanyor. Bunlar arasnda amatör gökbilimcilerin
çektikleri fotoI raflarn çeKitli
Kekillerde sergilenmesi de var.
Bundan yola çkarak Türk amatör gökbilimcilerin de çok baKarl gökyüzü fotoI raflar çekebildiI ini tüm Dünya'ya göstermek istiyoruz. )Kte, "Objektifinizden Gökyüzü" tümüyle siz
amatör gökbilimcilerin fotoI raflarnn yaymland bir sayfa olacak.
Bu köKeye fotoI raf göndereceklerden fotoIraflarna iliKkin aKaIdaki bilgileri de beraberinde göndermelerini istiyoruz:
* FotoI rafn çekildiI i yer ve tarih
* FotoI rafçnn ad, soyad,
mesleI i ve yaK
* Kullanlan donanm (fotoI raf
makinesi, objektif, kullanldysa teleskop, film kullanlyorsa
filmin özellikleri)
* Çekim ayarlar (poz süresi,
diyafram açkl , ISO deI eri)
* FotoI raf üzerinde bilgisayarda iKlem yapldysa bunun ksa
açklamas
* FotoI rafn ksa öyküsü (isteI e baI l)
FotoI raflarn aKaI da verilen e-posta adresine elektronik
olarak gönderilmesi; JPEG formatnda ve en az 1181x1772
(300 dpi, 10x15 cm) piksel büyüklükte olmas gerekiyor.
Gönderilen fotoIraflar bir elemeden sonra dergide yaymlanacak. FotoIraflarn ana temas gökyüzü ve gökcisimleri olmal. Göndericiler, fotoI raflarnn Bilim ve Teknik dergisinde, poster, kitap vb. gibi yaynlarda fotoI rafçnn adnn
belirtilmesi koKuluyla kullanlabileceIini kabul etmiK saylr.

e-posta:
gokyuzu@tubitak.gov.tr
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BoI az’da Mehtap
TuIrul UKKakl

Holmes ve Algol
UIur )kizler

stanbul BoIaz üzerinde dolunay manzaras.
Yer: Büyükdere, )stanbul. Donanm: Canon 300D fotoIraf makinesi, 55 mm objektif. Çekim ayarlar : 4 saniye,
f/9, ISO 200

Ocak 2008’de bizi ziyaret eden hayalet kuyrukluyldz Holmes ve Perse’deki Keytan yldz Algol çok yakn görünür konumda.
Yer: Mudanya, Bursa. Donanm: Canon Rebel XT fotoI raf
makinesi, Sigma APO DG 70 - 300 objektif. Çekim ayarlar:
64x30 saniye, f/5,6, ISO 800

