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kşam saatlerinde Ülker’i doğu ufku üzerinde gördüyseniz sonbahar gelmiş demektir. Yedikızkardeşler olarak da bilinen Ülker,
gökyüzüne biraz olsun bakan herkesin dikkatini çeken bir açık yıldız kümesi.
Bu kümeler genç yıldızlardan oluşur. Bu
kümeleri oluşturan bulutsular, genellikle kümenin yıldızları çevresinde varlığını sürdürür.
Bulutsular, kümedeki yıldızları oluşturan gazdan artakalan hammaddeyi içerir. Yıldızların
ışınımı dışa doğru bir basınç oluşturarak zamanla çevrelerindeki bulutsuyu dağıtır. Ülker’i
oluşturan yıldızların çevresindeki bulutsu, çıplak gözle olmasa da bir dürbünle bakıldığında
fark edilebilir. Bulutsu, özellikle uzun poz süreli fotoğraflarda çok belirgin çıkar.
Ülker geçmişte çeşitli söylencelere konu olmuş. Kümedeki parlak yıldızlar günümüzde de
Yunan mitolojisinden gelen adlarıyla anılıyor:
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Alcyone, Merope, Electra, Maia, Taygeta, Celeano ve Sterope. Kümedeki parlak yıldızlardan
Atlas bu yedi kız kardeşin babası, belli belirsiz
görünen Pleione ise annesidir.
Birçok gözlemci Ülker’i küçük bir kepçeye,
Büyük Ayı’nın minyatür haline benzetir. Kepçenin sapını oluşturan yıldız Atlas, onun hemen yanında bulunan daha sönük yıldızsa Pleione’dir.
Anne Pleione, Atlas’a göre belirgin biçimde sönüktür; bu nedenle ışık kirliliğinin yoğun olduğu
yerlerden çıplak gözle görülemeyebilir.

Ay ve Güneş
Tutulmaları
Ekim’de bir parçalı Güneş tutulması bir de
tam Ay tutulması gerçekleşecek. Ne var ki her
iki olayı da ülkemizden izleyemeyeceğiz. Kuzey Amerika’da bulunanlar bu iki tutulmayı da
izleme olanağına sahip. Yine de bu önemli gök
olaylarına kısaca değinelim.
Tam Ay tutulması 8 Ekim’de olacak. Kuzey
Amerika’nın batısında, Pasifik Okyanusu’nun

büyük bölümünde, Avustralya ve Asya’nın kuzeydoğusunda tamamı izlenebilecek. Kuzey
Amerika’nın doğusunda ve Güney Amerika’da
Ay batarken, Asya’nın büyük bölümüyle
Avustralya’nın ise ortasında ve batısında Ay doğarken izlenebilecek.
23 Ekim’deki parçalı Güneş tutulmasıysa Kuzey Amerika’dan izlenebilecek. Kıtanın kuzeyinde tutulma oranı % 80’i bulacak. Güneye doğru
inildikçe tutulma oranı giderek küçülecek.

Orion
Göktaşı Yağmuru
Halley Kuyrukluyıldızı’nın yörüngesine bıraktığı parçaların atmosfere girmesiyle oluşan Orion göktaşı yağmuru 20-21 Ekim gecesi en yüksek etkinliğe ulaşacak. Orion göktaşı
yağmuru aslında pek etkin bir göktaşı yağmuru değil. En etkin olduğu sırada saatte yaklaşık 20 kadar göktaşı görülebiliyor. Ancak bu yıl
bu tarihlerde Ay sabah saatlerine kadar gökyüzünde olmayacağından gözlem yapmaya
değer.
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Ay Dünya’ya en
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1 Ekim 23:00
15 Ekim 22:00
31 Ekim 21:00

Ekim’de Gezegenler ve Ay
Merkür ayın ilk yarısında Güneş’e yakın konumda olduğundan gözlenemiyor.
Ayın ortasında sabah gökyüzüne geçecek
olan gezegen ufkun üzerinde hızla yükselecek ve ayın 20’sinden sonra gündoğumundan önce doğu ufkunun üzerinde görülebilecek. Ayın son günleri ufkun üzerinde iyice yükselmiş olacak ve sabah gün ağarırken
görülebilecek.
Venüs bu ay akşam gökyüzüne geçecek
ancak görülebilecek kadar yükselmeyecek.
Venüs’ü görebilmek için Aralık ayının sonlarını beklemek gerekiyor.
Mars günbatımından sonra güneybatı ufku üzerinde bulunuyor ve ay boyunca konumunu koruyor. Gezegeni akşamları yaklaşık iki saat boyunca gözlemlemek mümkün. Mars, ayın başlarında Akrep
Takımyıldızı’nın en parlak yıldızı Antares’le
yakın konumda. Ayın sonundaysa Yay Takımyıldızı sınırlarına girmiş olacak.

Jüpiter ayın başlarında geceyarısından
iki saat sonra doğuyor. Gezegeni görmek
için bu sırada doğu ufku üzerine bakmak
gerekiyor. Gezegen gündoğumundan önce
gökyüzünde en yüksek konumuna ulaşıyor.
Ayın sonlarında gezegen geceyarısı civarı
doğacak.
Satürn ayın başlarında günbatımından
yaklaşık yarım saat sonra güneybatı ufku
üzerinde görülebilir. Gezegen ayın sonlarında iyice alçalmış olacak ve günbatımının
hemen ardından gökyüzünü terk edecek.
Ay 1 Ekim’de ilkdördün, 9 Ekim’de dolunay, 15 Ekim’de sondördün, 23 Ekim’de yeniay, 31 Ekim’de yeniden ilkdördün hallerinde olacak.
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28 Ekim akşamı güneybatı ufku üzeri

89

