ÇIPLAK GÖZLE GÖKYÜZÜ

1. TEMEL KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE TANIMLAR
1.1 Giriş
Küresel koordinat sistemlerini kullanma amacımız bir küre üzerindeki bir noktanın yerini ve
hareketini anlamlı olarak belirleyebilmektir. Bu anlamlı betimlemeyi yapabilmek için belirli
tanımlamalara ve öğelere ihtiyacımız vardır. Bu tanımlar ve öğeler,
•

Temel düzlem çemberi

•

Başlangıç yarı çemberi

•

Ölçme yönü ve sınırları belirlenmiş iki açı

olarak verilir.

Şekil 1.1 Küresel Koordinat Sistemi.
Temel düzlem, kürenin merkezinden geçen amaca uygun olarak seçilen herhangi bir
düzlemdir. Bütün düzenek bu düzlem üzerine kurulur. Temel düzlemin küre ile arakesiti
“temel düzlem çemberi” olur.

1

Başlangıç yarı çemberi, temel düzlemin kutuplarından geçen bir çemberdir. Açılardan biri bu
başlangıç yarı-çemberine göre ölçülür. Yani ölçüm bu çemberden başlar. Kutuplardan geçen
çemberlerden herhangi biri isteğe ve amaca göre başlangıç çemberi, olarak seçilebilir.
İki açıdan ilki olan iki düzlemli açı, yerini belirtmek istediğimiz bir A noktasından ve
kutuplardan

geçen

çemberin

başlangıç

yarı-çemberine

göre

yaptığı

açıdır.

(bkz. Şekil 1). Açının ölçümü, kolaylık sağlaması için temel düzlem çemberi üzerinde yapılır.
Ölçme yöne, sınırları ise amaca ve kabullere göre seçilir. (Örn. Şekil 1’deki α açısı).
Koordinat sisteminin birinci açısı olan α , sağa ya da sola doğru, genellikle 0o ile 360o arasında
ölçülür. Ortalama Güneş, 360° lik dönüşünü 24sa de yaptığı için kimi yerde α açısı 0 ile 24sa
arasında, zaman biriminde ölçülür. Koordinat sisteminin ikinci açısı, sözkonusu A
noktasından geçen, kutuplar çemberi boyunca ölçülen ve A'A yayını kürenin merkezinden
gören β açısıdır. Bu açı için başlangıç çemberi, temel düzlem çemberinin kendisidir. Açı bu
çembere dik olan kutuplar çemberi boyunca ölçülür. Genellikle temel düzlemlerden kutuplara
doğru 0° ile ± 90° arasında ölçülür. Bir noktanın küre üzerindeki konumunu belirtmeye
yarayan bu tür yapıya “küresel koordinat sistemi” denir.
Temel düzlemin ve başlangıç çemberinin seçimi, dolayısıyla koordinat sisteminin kendisi,
küreye ve onun üzerindeki inceleme konusu olan nesnelere uygun olmalıdır. Örneğin
gezegenler incelenecek olursa, temel düzlem tutulum (ekliptik) düzlemi seçilir. Gök
cisimlerinin doğma batma zamanları ile günlük hareketleri incelenecek olursa, temel düzlem
gözlemcinin ufuk düzlemi seçilir. Yer küresi üzerinde herhangi bir düzlemin yeri ile ilgili bir
inceleme gerekirse, temel düzlem Yer’in ekvator düzlemi seçilir. Gök cisimlerinin günlük
hareketten bağımsız olan özellikleri incelenecek olursa, temel düzlem Gök Ekvatoru düzlemi
seçilir. Gök cisimlerinin Galaksideki ve evrendeki dağılımı ve diğer özellikleri incelenecek
olursa, temel düzlem Galaktik Ekvator düzlemi seçilir.

1.2 Coğrafi Koordinat Sistemi
Dünya üzerinde bir noktanın yerini anlamlı bir şekilde belirleyebilmek için Coğrafi Koordinat
Sistemi kullanılmaktadır.
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λ

ϕ

Şekil 1.2 Coğrafi Koordinat Sistemi.
Temel düzlem : Yer ekvator düzlemi
Başlangıç yarı-çemberi : Greenwich’ten geçen boylam yarı-çemberi
İki açı : ϕ (= Enlem) ve λ (= Boylam)
Enlem (ϕ) : Yer küresi üzerinde alınan bir noktanın (P noktası) çekül doğrultusunun, o
noktanın meridyen çemberi boyunca ekvator ile yaptığı açıdır. Ekvatordan kuzeye doğru 0°
ile +90° ve güneye doğru da 0° ile – 90° arasında ölçülür.
Boylam (λ) : Yer küresi üzerinde göz önüne alınan noktanın (P noktası), meridyen
çemberinin, Greenwich meridyen çemberine göre yaptığı açıdır. Ekvator çemberi boyunca
doğuya doğru 0° ile – 180° ( 0sa ile – 12sa ) ve batıya doğru da 0° ile + 180° ( 0sa ile +12sa )
arasında ölçülür.
Bu düzeneğe göre Yer üzerindeki bir noktanın enlemi ve boylamı bilinirse o noktanın yeri
tam olarak bilinmiş olur. Ancak Yer Küresi tam bir küre olmadığı için, Yani Yer’in
basıklığından dolayı bir noktanın çekül doğrultusu Yer kürenin merkezinden geçmez. Bu
nedenle herhangi bir yeri (noktayı) merkeze birleştiren doğrunun ekvator düzlemi üzerindeki
izdüşüm doğrusu ile yaptığı açı o yerin Yer merkezli enlemi (ϕ’) adını alır ve
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tan ϕ ' =

b2
tan ϕ
a2

(1)

bağıntısı yardımıyla birinden diğerine dönüşüm yapılır. Burada α = 6.378.160 m olup Yer’in
ekvator yarıçapı ve b = 635.677.5 m değerindeki Yerin kutup yarıçapıdır.
1.3 Ufuk Koordinat Sistemi
Zenit

Yükseklik
Ufuk

Azimut
Güney

Şekil 1.3 Ufuk Koordinat Sistemi.
Temel düzlem çemberi: Ufuk düzlemi (gözlemcinin bulunduğu noktadan çekül doğrultusuna
dik olan düzlemdir).
Başlangıç yarı-çemberi: Gözlemcinin (yani gözlem yerinin) meridyenidir (öğlen çemberi).
Zenit ( Başucu noktası): Çekül doğrultusunun tepemizde, göğü deldiği nokta.
Nadir (Ayak ucu): Gözlem yerindeki çekül doğrultusunun gök küresini ufuk altında kesen ve
görülmeyen nokta.
Öğlen çemberi (gözlemcinin meridyeni/boylamı): Kutuplardan ve zenitten geçen yarı
çember. Buna “gök öğlen çemberi” de denilir.
İki Açı: Ufuk koordinat sisteminin iki açısından biri azimut diğeri yükseklik veya zenit
uzaklığı (yüksekliğin tümleyeni) dır.
Azimut (a): Yıldızdan geçen düşey çemberin öğlen çemberine göre batı yönde yaptığı
açı. Ufuk çemberi üzerinde güney noktasından başlayarak, ufuk çemberi boyunca
negatif yönde (saatin dönme yönü), 0° ile 360° arasında ölçülür.
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Yükseklik (h): Gözlenen gök cisminden geçen düşey çember boyunca Gökcisminin
bulunduğu noktadan ufuk düzlemine olan dik açısal uzaklığıdır. Açının ölçü başlangıcı
bu noktadan geçen düşey çemberin ufuk düzlemini kestiği noktadır. Ufkun üstünde
zenite doğru 0o ile 90o, ufkun altında 0o ile -90o arasında ölçülür. Yükseklik yerine
bazen onu tümleyen z zenit uzaklığı da kullanılır. Bu uzaklık, zenit noktasından düşey
çember boyunca 0° ile 180° arasında ölçülür. Yükseklik ile zenit uzaklığı arasında h +
z = 90° bağıntısı vardır.
Bir gökcisminin ufuk yüksekliği ve azimut değerleri, gözlemcinin Dünya üzerindeki yerine
(enlem ve boylam) bağlıdır. Aynı gözlemci için bile bu değerler zamanla değişir. Bu değişim
günlük hareket nedeniyle olur ve değişmenin dönemi bir gündür.
O zaman, Yer küre üzerinde herkes için ortak olan bir düzlem ve bir noktaya (başlangıç
boylamına) gerek vardır. Bu amaç için en uygun koordinat sistemi Ekvator koordinat
sistemidir.
1.4 Ekvator Koordinat Sistemi

Şekil 1.4 Ekvator Koordinat Sistemi.
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Temel düzlem: Gök Ekvatoru ( Yer kürenin dönme eksenine merkezde dik olan düzlemin
gök küresi ile arakesiti olan çember) düzlemidir.
Başlangıç yarı-çemberi: γ ilkbahar noktasından (Gök ekvatoru ile tutulum (ekliptik)
çemberinin kesim noktalarından biri olan (çıkış noktası) noktadır. Güneş 21 Martta bu
noktaya gelir ve buna Koç noktası da denir) ve gök kutuplarından geçen düşey çemberdir.
İki Açı: Sağ açıklık ( = α ) ve Dik açıklıktır ( = δ ).
Sağ açıklık (α): Yıldızdan geçen saat çemberinin( herhangi bir gök cisminden ve Gök
kutuplarından geçen büyük çember) Koç noktası saat çemberine göre, doğu yönde
yaptığı açı. Ekvator boyunca Koç noktasından başlayarak, artı yönde 0sa ile 24sa
arasında ölçülür.
Dik açıklık (δ): Yıldızdan geçen saat çemberi boyunca yıldızın ekvator çemberinden
olan dik açısal uzaklığıdır. Ekvatordan kuzeye doğru 0° ile +90° ve güneye doğru 0° ile
– 90° arasında ölçülür. Örneğin; α = 6sa 12dk 28s , δ = +37° 23’ 47”.
Bu koordinat sistemi günlük harekete topluca katılır. Bu nedenle ekvator düzlemi ile γ Koç
noktası sabit kaldığı sürece yıldızların (α , δ) koordinatları değişmeden kalır. Ancak Yer
kürenin dönme ekseninin presesyonu nedeniyle γ noktasının yıldan yıla yaptığı çok küçük
devinme nedeniyle (geriye kayma hareketi) bu koordinatlarda küçük değişimler olur. Onun
için bir yıldızın (α , δ) koordinatları verilirken bunların hangi yıla ait oldukları belirtilir.
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1.5 Saat Koordinat Sistemi

Saat açısı

Şekil 1.5 Saat Koordinat Sistemi.
Temel düzlem: Gök ekvatorudur,
Başlangıç-yarı çemberi: Gözlem noktasının meridyeni (yani öğlen çemberi),
İki Açı: Saat açısı ( = s ) ve Dikaçıklık (deklinasyon) tır.
Saat açısı (s): Yıldızdan geçen saat çemberinin meridyene göre batı yönde yaptığı
açıdır. Gök ekvatoru boyunca Güney doğrultusundan başlayarak eksi yönde (Günlük
hareket yönü) 0sa ile 24sa arasında ölçülür.
Dik açıklık (δ): Yıldızın kendi saat çemberi boyunca Gök ekvatorundan olan dik
açısal uzaklığıdır. Ekvatordan kuzeye 0° ile +90° ve güneye doğru da 0° ile – 90°
arasında ölçülür. Yıldız Günlük harekete katıldığı için bu koordinat sistemin birinci
açısı s saat açısı, doğrudan doğruya zamana ve gözlem yerine bağlıdır. Bir yıldız
ekvatoryal montür kurgulu bir teleskopla gözlenirken onun s saat açısı ve δ dikaçıklığı
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her an doğrudan okunabilir. Yıldız zamanı T için

T = α + s bağıntısıyla bir yıldızı

sağaçıklığını ve yıldız zamanını biliyorsak saat açısını hesaplayabiliriz.
Yıldız zamanı: Bir gözlem yerinin yıldız zamanı, o gözlem yerinde koç noktasının saat
açısına eşittir. Yani T = sγ dir.
1.6 Doğma Batma Zamanları
Doğma-batma demek ışıklı gök cisimlerinin ufkun üstüne çıkması yada ufkun altına inmesi
demektir. Günlük harekete katılan herhangi bir gökcisminin doğma batma zamanı onun tam o
andaki saat açısını bulmakla elde edilir.

Şekil 1.6 Yıldızların Hareketi.
Diyelim ki batmakta olan bir yıldız var. Bu yıldızın tam bu andaki saat açısı değeri so olsun.
Eğer biz so açısını ve yıldızın sağaçıklık değerini biliyorsak batma zamanını
T = α + so

(2)
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Denklemini kullanarak yıldız zamanı cinsinden elde edebiliriz. Doğma zamanını elde etmek
için ise denklemide so yerine –so yazılır. Batma zamanı ile doğma zamanı arasındaki fark bize
yıldızın görülme süresini verir. O halde bir yıldızın görülme süresi 2so şeklinde elde edilebilir.
Zenit
Kuzey
Gök
Kutbu

Gök
Ekvat
oru

Batı
Kuzey

Güney
Doğu

Ufuk
Düzlemi

Güney
Gök
Kutbu

Nadir

Şekil 1.7 Yıldızların Günlük Hareketi.
Batma olayının mümkün olabilmesi için,
|tanϕ.tanδ| < 1

(3)

| δ | < 90° - | ϕ |

(4)

şartı sağlanmalıdır. Bu koşula uymayan yıldızlar için doğma batma zamanı hesaplanamaz.
Dikaçıklık bakımından (3) eşitsizliğine uymayan yıldızlar ya batmayan (sirkumpolar) yada
doğmayan yıldızlar olarak adlandırılır. Kuzey enlemlerde (yani ϕ >0) için bir yıldızın
batmayan olma koşulu δ ≥ 90 - ϕ eşitsizliğiyle, doğmama koşulu δ ≤ -90 + ϕ eşitsizliğiyle
verilirken güney enlemlerde (yani ϕ < 0 ) için bir yıldızın batmayan olma koşulu δ ≤ -90 - ϕ
eşitsizliğiyle, doğmama koşulu δ ≥ 90 + ϕ eşitsizliğiyle verilir.
1.7 Ekliptik Koordinat Sistemi
Bu koordinat sistemi Ekvator koordinat sistemine benzer. Gözlem yerine ve zaman bağlı
değildir.
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Kuzey
ekliptik
kutbu

Kuzey gök
kutbu

β
ekliptikel
enlem

Gök Ekvatoru

Ekliptik
(Tutulum)

γ

λ

ekliptikel
boylam

Güney gök
kutbu

Güney
ekliptik
kutbu

Şekil 1.8 Ekliptik Koordinat Sistemi.
Temel düzlem: Tutulum (ekliptik) düzlemidir. Ekliptik düzlemi gerçekte, Dünyanın Güneş
etrafında hareketini sürdürdüğü düzlemdir. Görünen harekette ise Güneş’in gökküresinde bir
günde çizdiği çemberdir.
Başlangıç yarı-çemberi : Tutulum kutuplarından ve koç noktasıdan geçen çemberdir.
İki açı: Tutulum boylamı λ ile tutulum enlemi β dır.
Tutulum boylamı (λ): Yıldızdan ve tutulum kutuplarından geçen çemberin, başlangıç
çemberine göre doğu yönde yaptığı açıdır. Tutulum çemberi boyunca Koç noktasından
başlayarak (+) yönde 0° ile 360° arasında ölçülür.
Tutulum enlemi (β): Yıldızdan ve tutulum kutuplarından geçen çember boyunca
yıldızın tutulum çemberinden olan dik açısal uzaklığıdır. Tutulumdan kuzeye doğru 0°
ile +90° , güneye doğru 0° ile –90° arasında ölçülür.
Tutulumun ekvatora göre eğimi : ε = 23° 27’ dır.
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Şekil 1.9 Güneşin görünen hareketi.
2. TAKIMYILDIZLAR VE ÖZELLİKLERİ
Geçmiş zamanlardan bu zamana gökyüzü hep insanların ilgisini çekmiştir. Bu nedenle
Astronomi’nin tarihi de insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Günümüzden 3000 yıl
kadar önce Babilliler, hangi yıldızların hangi mevsimde gökyüzünde nerede ve ne zaman
görüldüklerini inceleyerek sistemli ve doğru bir şekilde kaydını tutmuşlardır. Böylece
astronominin de temeli atılmıştır. Babillileri, Eski Mısır, Çin ve Yunanlılar takip etmiştir.
Gökyüzü ile ilgilenen eski insanlar yıldızları gruplara ayırmışlardır. Birbirine yakın olan
yıldızların şeklini bazı hayvanlara, nesnelere veya mitolojik kahramanlara benzeterek isimler
vermişlerdir. Bu gruplara takımyıldızlar denir. Takımların şekli ile isimleri arasında bir ilişki
görmek mümkün değildir.
Örneğin Büyükayı takımyıldızını düşünelim. Şekil 2.1’e baktığımızda takımyıldızını ayıya
benzetmek zordur. Kaldı ki günümüz koşullarında yani ışık kirliliğinin olduğu bir
gökyüzünde kocaman bir cezve gibi görülür.

11

Polaris

Şekil 2.1 Büyük Ayı Takımyıldızı.
Gözümüzün derinlik algılama yeteneği yoktur. Bu nedenle bütün gök cisimlerinin bize aynı
uzaklıkta olduğunu sanırız. Takımyıldızlar aslında gerçek bir takım değildirler. Yalnızca bakış
doğrultumuza göre gökyüzünde aynı doğrultuda yeraldıkları için sanki birbirlerine yakınmış
gibi gözüken yıldızlardan oluşan topluluklarıdır (bkz. Şekil 2.2 ). Kısacası gökyüzünde farklı
uzaklıkta olan gök cisimlerinin bir izdüşüm görüntüsünü görürüz.

Şekil 2.2 Yıldızların İzdüşümü.
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Şekil 2.3 Farklı Uzaklıkta Bulunan Yıldızların Gördüğümüz Şekli.
Gökyüzünü takımyıldızlara ayırmak yıldızların isimlendirilmesi ve gökyüzündeki yerlerinin
bulunması bakımından kolaylık sağlamaktadır.

Büyük ayı takımyıldızındaki en parlak

yıldızların yıldızların isimleri resimdeki gibidir. Eğer yıldızlar bu şekilde takımlara
ayrılmasaydı ve sadece numaraları olsaydı yıldızları bulmak çok zor olurdu. Ancak şimdi
size cezvenin sapında soldan ikinci parlak yıldız dediğimizde bu yıldızın Mizar olduğunu
rahatlıkla söyleyebilir ve gökyüzünde gösterebilirsiniz. Takımyıldızlar bizlere yön
göstermekte ve işlerimizi kolaylaştırmaktadır.

Şekil 2.4 Büyük Ayı Takımyıldızının Parlak Yıldızları.
Bugün Kuzey ve Güney Yarımküre dahil tüm gökyüzünü parsellemiş toplam 88 takımyıldız
vardır. Her hangi bir gecede bunlardan sadece 40 tanesi bizim görüş alanımızda yer alır ve
mevsimlere göre gördüğümüz takımyıldızlar değişir.
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Büyük Ayı Takımyıldızı ve Kraliçe Takımyıldızından hareketle hangi mevsimde olduğumuzu
kestirmek mümkündür.

Şekil 2.5 Bazı takımyıldızların mevsimlere göre konumları.
Her mevsimin önemli takımyıldızlarını inceleyelim. Bunlardan bazılarını (örneğin Büyük Ayı
Takımyıldızı) referans alarak birçok takımyıldızı gökyüzünde bulmamız mümkündür.
2.1 Kış Takımyıldızları
Kış mevsiminin önemli takımyıldızları arasında Orion (Avcı) Takımyıldızı, Canis Major
(Büyük Köpek) Takımyıldızı, Gemini (İkizler) Takımyıldızı ve Auriga (Arabacı)
Takımyıldızı bulunmaktadır. Bunları sırasıyla inceleyelim.
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Orion(Avcı) Takımyıldızı
Avcı (Orion) takımyıldızını kış aylarında rahatlıkla görebilirsiniz. Bu takımyıldızının çok
bilindik olmasının nedeni, bir arada çok parlak yıldızlara sahip olması ve gök ekvatoru
üzerinde bulunmasıdır. Bu sayede tüm Dünya bu takımyıldızını görebilir.

Gök Ekvatoru

Şekil 2.6 Avcı Takımyıldızı.
Güney ufku ile başucu arasındaki mesafenin yarısında yan kenarları uzunca, üst ve alt
kenarları yan kenarların yarısı kadar olan, herbir köşesinde parlak yıldızlar olan bir
dikdortgen, ve dikdörtgenin merkezinde çapraz bir çizgi uzerine muntazam dizilmiş üç yıldız,
Avcı'nın kendine özel şeklini oluştururlar. Dikdörtgenin sol üst köşesindeki kırmızı dev bir
yıldız olan Betelgeuse yer almaktadır ve bu yıldız Avcı'nın sağ omuzuna karşılık gelir. Sağ
üst köşedeki yıldız Bellatrix, sol omuzu temsil eder. Sol alt köşede nispeten daha sönük Saif
ve Sağ alt köşede Orion'un en parlak yıldızı Rigel, sırasıyla Avcı'nın sağ dizi ve sol ayağıdır.
Alnitak, Alnilam ve Mintaka'dan oluşan kemerle, Saif ve Rigelin oluşturduğu alt kenar
arasındaki, Avcı'nın bıçağı üç yıldızdan oluşmuş gibi görünse de ortadaki aslında bir yıldız
olmayıp gaz ve toz bulutlarından oluşan Orion Bulutsusudur. Bir yıldızmışçasına
parlamasının

nedeni,

merkezinde

yeni

doğmakta

olan

yıldızların

bulutsuyu
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aydınlatmasındandır. Bulutsu bizden 1500 ışık yılı uzaklıkta, çapı yaklaşık 30 ışıkyılı kadardır
ve merkez bölgesinde çok genç yıldızları barındırmaktadır.

Şekil 2.7 Orion Bulutsusu.
Orion Takımyıldızı sınırları dahilinde bulunan diğer bir bulutsu da Kemeri oluşturan
yıldızlardan Alnitak'ın hemen yanındaki Atbaşı Bulutsusu'dur.

Şekil 2.8 Atbaşı Bulutsusu.
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Canis Major (Büyük Köpek) Takımyıldızı
Avcı'nın (Orion) kemerini oluşturan üç yıldızdan (Mintaka, Alnilam, Alnitak) geçen çizgiyi
sola (güneydoğuya) doğru uzatın. Gökyüzünün en parlak yıldızı, Sirius'a (Akyıldız)
ulaşacaksınız. Sirius'un parlaklığı -1m.5 dir.

Şekil 2.9 Avcı Takımyıldızından Hareketle Büyük Köpek Yakımyıldızının Bulunuşu.
Sirius (Akyıldız) bize en yakın yıldızlardan biridir, uzaklığı sadece 8.5 ışıkyılı olup en yakın
yıldızların altıncısıdır.
1844 yılında, Sirius'un hareketindeki düzensizliği farkeden Alman gökbilimci Friedrich
Bessel, buna, o güne dek saptanamamış bir bileşen yıldızın yol açıyor olabileceğini ileri
sürdü. 1862'de Amerikalı gökbilimci Alvan Clark, o dönemin en güçlü teleskoplarından biri
olan 47 cm.'lik mercekli teleskobuyla Sirius 'ın gerçekte çift yıldız olduğunu ortaya çıkardı.
Daha sonra ise, Sirius’un bileşeni olan ve " Sirius B" olarak adlandırılan yıldızın bir beyaz
cüce olduğu kanıtlandı. Ayrıca Sirius B keşfedilen ilk beyaz cücedir. Eşinden daha büyük ve
parlak olan Sirius'a ise " Sirius A" adı verildi.
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Şekil 2.10 Sirius A ve Sirius B.

Şekil 2.11 Sirius A ve Sirius B’nin İzlenen Yörünge Hareketi.
Sirius gökyüzünün en parlak yıldızı olduğu halde bize en yakın yıldız değildir. Bize en yakın
yıldız Proxima Centauri’dir.
Gemini (İkizler) Takımyıldızı
İkizler takımyıldızını bulmak için Büyük Ayı Takımyıldızından yada Avcı Takımyıldızından
yaralanabiliriz. Kepçe kasesinin tabanını oluşturan iki yıldızdan (Phekda ve Merak) geçen
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doğruyu kepçe sapının aksi yönünde uzatarak yaklaşık 50 derece gittiğinizde birbirine 8-10
derece yakınlıkta iki yıldıza ulaşırsınız. Bunlar İkizler takımyıldızındaki Castor ve Pollux'dur.

Şekil 2.12 Büyük Ayı Takımyıldızından Hareketle İkizler Takımyıldızı.
Büyükkepçe ve Kutup Yıldızına yakın olanı Castor, diğeri ise Pollux olup İkizler'in başlarını
oluştururlar (Şekil 2.13). Pollux 1m.2 Castor ise 2m parlaklığında yıldızlardır. İyi bir teleskopla
bakıldığında Castor'un aslında üç yıldızdan oluştuğu görülür. Castor ve Pollux'dan aşağıya
doğru sönük yıldızlar İkizlerin gövdelerini oluştururlar, Pollux'dan aşağıda diğer sönük
yıldızlara oranla daha parlak olan yıldız Alhena (1m.9) olup ikizlerden birinin ayağına karşılık
gelir.
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Şekil 2.13 İkizler Takımyıldızı.
İkizler Takımyıldızı sınırları dahilinde Castorun altındaki yıldızlar grubu içinde M35 Açık
yıldız kümesi bulunur ve parlaklığı 5m.3, uzaklığı 2800 IY olup çok iyi gözlem şartlarında
çıplak gözle görülmesi olasıdır.

Şekil 2.14 İkizler Takımyıldızı İçerisinde Bulunan M35 Açık Yıldız Kümesi.
Uranüs gezegeni ve Pluto cüce gezegeni ilk olarak bu takım yıldızındayken keşfedilmiştir.
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Arabacı (Auriga) Takımyıldızı
Avcı’nın başının üzerinde yaklaşık 2 Avcı boyu kadar giderseniz, (Kemerin ortasından Avcı
başına çizilen çizgiyi baş yönünde uzatarak), Boğa’nın boynuzlarının ucundan geçerek
Cappella, diğer adıyla Ayyuk’a ulaşırsınız.

Şekil 2.15 Avcı Takımyıldızından Hareketle Arabacı Takımyıldızını Bulunuşu.
Capella, 0m.08 parlaklığıyla gökkubbenin en parlak 4. yıldızıdır. Bize olan uzaklığı 42 IY dır.
Auriga'nın ikinci parlak yıldızı ise 2. kadirden bir yıldız olan Menkalinandır.
Arabacı takımyıldızı sınırları içinde M36, M37 Açık Yıldız Kümesi ve M38 Küresel Yıldız
Kümesi bulunur.
Yukarıda anlatılan takımyıldızların gökyüzünde nasıl bulanacağını Şekil 2.16’daki gibi
özetleyebiliriz
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Şekil 2.16 Avcı Takımyıldızından Hareketle Kış Takımyıldızlarının Bulunması.
2.2 İlkbahar Takımyıldızları
İlkbahar mevsiminin önemli takımyıldızları arasında Büyük Ayı (Ursa Major) Takımyıldızı
Leo (Aslan) Takımyıldızı, Boötes (Çoban) Takımyıldızı, Virgo (Başak) Takımyıldızı
bulunmaktadır. Bunları sırasıyla inceleyelim.
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Ursa Major (Büyük Ayı) Takımyıldızı
İlkbaharda kuzey yönünde ufuktan bir hayli yüksekte, neredeyse başucu noktasına yakın
olarak gözlenebilen Büyük Kepçe, Büyük Ayı (Ursa Major) takımyıldızının en kolay
bulunabilen bir bölümüdür. Bu mevsimde kepçe ters durur, içindekileri kuzey ufkuna
boşaltırmış gibidir. Sapı sağa doğru üç yıldızdan oluşmuş bir yay şeklinde doğu
yönünündedir. Bu yedi yıldızın çoğu ikinci kadirden parlak yıldızlardır. Sapın aksi yönde
bulunan kepçe kasesinin son iki yıldızı işaretçi yıldızlar olarak adlandırılır ve kuzey yönünde
kutup yıldızını işaret ederler.

Şekil 2.17 Büyük ve Küçük Ayı Takımyıldızları.
Büyük Ayı takımyıldızındaki cezvenin sapının ortasındaki yıldız olan Mizar bir yalancı çift
yıldızdır. Uygun atmosferik şartlarda çıplak gözlede görülebilmektedir.
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Şekil 2.18 Mizar ve Alcor Yıldızları
Gökyüzünde Büyük Ayı takımyıldızını (Büyük Cezve) ayırt etmek oldukça kolaydır. Bu
takımyıldızı bulduktan sonra üzerindeki yıldızları kullanarak diğer takımyıldızların bazılarına
gidebilirsiniz.

Şekil 2.19 Büyük Ayı Takımyıldızından Hareketle Bulunabilecek Takımyıldızlar
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Leo (Aslan) Takımyıldızı
Takımyıldızın en parlak yıldızı 1m.4 parlaklığa sahip olan Regulus'dur. Aslan’ın yelesini ve
başını oluşturan yıldızlardan parlak olanlar Algieba 2. kadirden ve Rasalas 3. kadirden
yıldızlardır.

Şekil 2.20 Aslan Takımyıldızı
Regulus, Algieba, Rasalas ve daha sönük iki yıldızın oluşturduğu şekil, ters(sağdan-sola) bir
soru işaretine benzer ve Orak olarak da adlandırılır. Aslanın arkasını üç yıldızdan oluşan bir
grup oluşturur. içlerinde en parlak olan Denebola (2m.4) aslanın kuyruğu olarak bilinir.
Denebola'nın Regulus'a uzaklığı yaklaşık 30 derecedir.
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Şekil 2.21 Büyük Ayı Takımyıldızı’ndan hareketle Aslan Takımyıldızı’nın bulunması
İlkbaharda, Aslan (Leo) Takımyıldızı’nı bulmak için Büyük Ayı (büyük kepçe)
Takımyıldızı’ndan yararlanabilirsiniz (Şekil 2.21).
Boötes (Çoban) Takımyıldızı
Çoban Takımyıldızı Boötes'i bulmak için yine Büyük Ayı Takımyıldızı’nı kullanabiliriz.
Büyük kepçenin sapını, eğriliğine de uyarak yaklaşık sap boyunun iki katı kadar hayali bir
yayla uzatırsak kuzey yarıkürenin en parlak yıldızlarından biri olan Arcturus'a ulaşırız.
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Şekil 2.22 Çoban Takımyıldızı.
Arcturus -0m.04 parlaklığıyla tüm gökkürenin en parlak 3. yıldızıdır ve bize olan uzaklığı
yaklaşık 35 ışık yılıdır. Arcturus’tan büyük kepcenin sapına çizdiğimiz çizginin solunda
kalan, birbirine 5 derece mesafede iki yıldız bulunur (nispeten parlak olanı İzar), aynı yönde
yine 10 derece kadar ilerlersek bu kez birbirinden daha ayrı duran iki yıldıza ve bu iki
yıldızdan 5 derece kadar ilerde ve ikisi arasinda bir yıldıza daha rastlarız. Arcturusla birlikte
bu beş yıldız bir dondurma külahını andırırlar ve Boötes'in bellibaşlı yıldızlarını oluştururlar.
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Şekil 2.23 Büyük Ayı Takımyıldızından Hareketle Çoban Takımyıldızı.
Virgo (Başak) Takımyıldızı
Büyük cezvenin sapına çizdiğimiz hayali yayı biraz daha uzatırsak karşımıza Başak
Takımyıldızı’nın en parlak yıldızı Spica çıkar ve böylece takımyıldızın yerini tahmin
edebiliriz (Şekil 2.24).

Şekil 2.24 Büyük Ayı Takımyıldızı’ndan Hareketle Başak Takımyıldızı’nın bulunması
28

Başak takımyıldızında şekilde M87, M60 gibi katalog numaraları ile görülen yaygın gök
cisimleri mevcuttur (bknz Şekil 2.25). Bu cisimler ancak bir teleskop yardımı ile görülebilen

Şekil 2.25 Başak Takımyıldızı ve Sınırları İçinde Bulunan Yaygın Cisimler.
Galaksiler olup bizden yaklaşık 50.000 IY uzaktadırlar Burada bulunan galaksi kümesine
“Virgo Galaksi Kümesi” adı verilir.
2.3 Yaz Takımyıldızları
Yaz gecelerininde gökyüzünde üç parlak yıldızdan oluşan üçgene benzeyen bir şekil
görülmektedir. Bu yıldızlardan, açık maviye kaçan ve oldukça parlak olan yıldız Lyrae
(Çalgı) takımyıldızının en parlak yıldızı Vega'dır . Vega'dan 25 derece güneydoğuya doğru
ilerlerseniz Samanyolu içinde yer almış bir yıldızla karşılaşırsınız, parlak ama Vega kadar
parlak olmayan bu yıldız da Kuğu (Cygnus) Takımyıldızına ait Deneb'dir. Denebin yaklaşık
40 derece

güneyinde yine parlak bir yıldıza rastlayacaksınız, bu da Kartal (Aquila)

takımyıldızının en parlak yıldızı Altair'dir. Üç ayrı takımyıldıza ait bu üç yıldız Yaz üçgenini
oluştururlar.
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Şekil 2.26 Yaz Üçgeni.
Yaz mevsiminin önemli takımyıldızları arasında Çalgı (Lyra) Takımyıldızı, Kuğu (Cygnus)
Takımyıldızı, Kartal (Aquila) Takımyıldızı, Yay (Sagittarius) Takımyıldızı ve Akrep
(Scorpius) Takımyıldızı bulunmaktadır. Bunları sırasıyla inceleyelim.
Lyra (Çalgı) Takımyıldızı
Yaz üçgenini oluşturan üç yıldızdan en parlağı Vega 0m.03 Lyrae Takımyıldızı’na aittir. Bize
olan uzaklığı 25 ışık yılıdır. Takımyıldızdaki diğer yıldızlarsa Vega'ya oranla çok daha
uzaktırlar.
Vega tüm gökyüzündeki 5. en parlak yıldızdır. Ufkun altında sadece 7 saat kadar kalır. Bu
nedenle her zaman uygun saatte olmasa da her gece görülebilir. Dünya ekseninin
presesyonundan dolayı, yaklaşık 12.000 sene sonra Vega, gökkürenin kuzey kutbunda
izlenecek, diğer bir deyişle Kutup Yıldızı olacaktır.
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Şekil 2.27 Çalgı Takımyıldızı.
Çalgı Takımyıldızı gökyüzünde avucumuz kadar küçük bir alan kaplar, Çalgı takımyıldızının
Altair yönündeki yıldızları küçük bir paralekenar oluştururlar. Bu paralelkenarın Vega'dan
uzak olan kenarını, diğerlerine göre nispeten parlak 3.ve 4. kadirden iki yıldız, Sulafat ve
Sheliak oluştururlar.
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Şekil 2.28 Yüzük Bulutsusu.
Sheliak ve Sulafat yıldızları arasında M57 Halka bulutsusu (Ring nebula) bulunur. İyi bir
teleskopla bakıldığında ve gerekli işlemler yapıldığında (astrofotograf konusuna bakınız)
Şekil 2.28 deki görüntü elde edilebilir.
Kuğu (Cygnus) Takımyıldızı

Şekil 2.29 Kuğu Takımyıldızı ve Kuğunun Başını Oluşturan Çift Yıldız Sistemi.
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Yaz üçgenini oluşturan üç yıldızdan ikincisi Kuğu Takımyıldızının en parlak yıldızı Deneb'dir
ve Kuğu’nun kuyruğuna karşılık gelir. Deneb 1m.25 parlaklığında bir yıldız olup bizden
3260 ışık yılı uzaktadır. Yaz üçgeninin Deneb köşesinden, Altair ve Vega tarafından
oluşturulan karşı kenarın ortasına doğru hayali bir çizgi uzatın. Bu Çizgi üzerinde Kuğunun
gövdesini oluşturan Sadr ve kuğunun uzun boynunu oluşturan iki sönük yıldız ve en son
olarak da kuğunun başı Albiero ya ulaşırsınız. Albieroun Denebe uzaklığı 22 derece kadardır.
Deneb den Albiero yönündeki ilk Yıldızımız (Kuğunun gövdesi) Sadr 2. Kadirden bir
yıldızdır ve 1553 ışık yılı uzaktadır.

Deneb'den Albierora'ya ve Cenah'tan 1 Cygni'ye

birbirine dik iki çizgiyle oluşan haç, Kuzey Haçı olarak da anılır.

Şekil 2.30 Kuzey Haçı.
Aquila(Kartal) Takımyıldızı
Yaz üçgenini oluşturan üç yıldızdan sonuncusu Altair'i yeniden bulalım. Altair'i bulmak için
Çalgı Takımyıldızından yaralanabilirsiniz. Vegadan Başlayarak Çalgının Paralel Kenarının
uzun köşegeni boyunca Güneye doğru 40 derece kadar indiğinizde Altair'i bulursunuz. Altair,
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Tarazed

Alshain

Şekil 2.31 Kartal Takımyıldızı.
bize 17 ışık yılı uzaklıkta ve 0m.75 parlaklığında bir yıldızdır. Altair'in iki yanında Altair'e çok
yakın iki yıldız bulunur. İkisinden nispeten daha parlak ve Altaire daha yakın olanı Tarazed,
diğeri ise Alshain'dir.
Scorpius (Akrep) Takımyıldızı
Akrep (Scorpius), Yay Takımyıldızının

batısında yeralır. En parlak yıldızı 1. kadirden

kırmızımtrak bir yıldız olan Antares'dir.

Şekil 2.32 Akrep Takımyıldızı.
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Antares, Akrebin Kalbi olarak da bilinir. İki yanında hafif bir açıyla biraz daha aşağıda duran
akrebin gövdesini oluşturan iki yıldızın arasında yeralır. Akrebin Kuyruğu aşağıya dogru
kavislenerek devameder. Shaula, Sargas ve birkaç sönük yıldızdan oluşan grup Akrebin
iğnesini temsil ederler. Antaresle birlikte bulunan üçlü grubun önünde yukarıdan aşağı doğru
sıaralanmış üç yıldız göreceksiniz. Ortadaki Akrebin Başına, üstteki ve Alttaki ise Kollarının
başlangıç noktalarına karşılık gelirler. Üstteki Acrab (beta Akreb), Akrep Yıldızı olarak
tanınır ve bir çift yıldızdır. Akrep’de Yay'da olduğu gibi Bulutsular ve Yıldız Kümeleri
açısından zengin bir Takımyıldızdır.
2.4 Sonbahar Takımyıldızları
Sonbahar mevsiminin önemli takımyıldızları arasında Pegasus (Kanatlıat) Takımyıldızı
Taurus (Boğa) Takımyıldızı ve Cassiopeia (Kraliçe) Takımyıldızı bulunmaktadır. Bunları
sırasıyla inceleyelim.
Pegasus ( Kanatlı At) Takımyıldızı
Yılın bu zamanında hemen hemen başınızın tam üzerinde bulunan Kanatlı At (Pegasus)
Takımyıldızı, çok parlak yıldızlardan oluşmamakla birlikte, Takımyıldızın bir bölümünü
oluşturan Büyük Kare kolaylıkla bulunur.
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Şekil 2.33 Kanatlıat Takımyıldızı.
Büyük Kare'nin en parlak yıldızı Sirrah (Alpheratz da denir), Hem Kanatlı At hem de
Andromeda Takımyıldızı tarafından paylaşılır. Alpheratz, karenin Cassiopea tarafındaki
kenarının Altair'den uzak olan köşesidir.

Kanatlı At'ın (Pegasus) en parlak yıldızı

Alpheratz’le birlikte Büyük Kare'nin Köşegenini oluşturan Markab'dır. Büyük Kare atın

Şekil 2.34 M15 Küresel Yıldız Kümesi.
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gövdesini, Markab'dan Homam ile uzanan çizgi, boynunu ,bir sonraki yıldız ve Enif, başını
temsil eder. Schedar'dan Matar ve Sadalbari ile Yunusa doğru uzanan çizgiler ise, atın ileri
doğru atılmış ön bacaklarını temsil ederler.
Bölgedeki M15 Küresel Yıldız kümesi, 6. kadirden ve en parlak kümelerden biridir. Dürbün
ya da küçük teleskoplarla kolayca incelenebilir.
Taurus (Boğa) Takımyıldızı
Taurus (Boğa) Takımyıldızının en parlak yıldızı Aldebaran'dır. Büyük Kepçe'nin işaretçi
yıldızlarından, Kutup Yıldızı'na yakın olanı Dubhe'den Capella'ya çektiğimiz çigiyi 30 derece
kadar daha uzatırsak Aldebarana ulaşırız.

Şekil 2.35 Büyük Ayı Takımyıldızından Hareketle Arabacı ve Boğa Takımyıldızı
Aldebaran ve yakınındaki yıldızlar küçük bir "V" şekli oluştururlar. "V" nin kolları
uzatıldığında Aldebaran'ın bulunmadığı kol, Arabacı (Auriga) tarafında Boğa'nın ikinci parlak
yıldızı Nath'a ulaşılır. Aldebaranın bulunduğu kol ise daha sönük bir yıldıza ulaşır.
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Şekil 2.36 Crab (Yengeç) Bulutsusu
Bu sönük yıldızın yakınında bir süpernova kalıntısı olan Yengeç (Crab) Bulutsusu bulunur.
Uzaklığı 6.3IY, çapı 11IY ve genişleme hızı 1500km/sn dir. Merkezinde saniyede 30 kez
dönen bir pulsar bulunur.
Küçük "V"yi oluşturan Aldebaran dışındaki yıldızlar Hyades olarak bilinen grubun
üyeleridirler. Bu kümede 200'e yakın yıldız bulunur ve bizden uzaklıkları 130 IY kadardır.
Aynı yerde gözükmesine karşın Aldebaran ise çok daha yakınımızda, 65 IY uzaklıktadır.

Şekil 2.37 Pleiades Açık Yıldız Kümesi.
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Boğa Takımyıldızında bulunan diğer bir Yıldız Kümesi de Pleiades'dir. Pleiades çıplak gözle
6 yıldızdan oluşan çok küçük bir kepçe şeklinde görülür. Pleiades çok dikkat çekici bir
gruptur ve "Ülker", "Süreyya", "Yedi Kız Kardeş" gibi isimlerle anılır. Pleiades Hyadese'e
oranla çok daha uzakta, 400 IY mesafededir.
Cassiopeia (Kraliçe) Takımyıldızı
Büyükkepçe kulbundaki kaseye yakın olan yıldız olan Alioth'dan başlayıp kutup yıldızından
geçen hayali bir çizigiyi bir o kadar daha uzattığınızda birhayli yayvan bir "W" ya da ters "M"

Şekil 2.38 Büyük Ayı Takımyıldızından Hareketle Kraliçe Takımyıldızı.
şeklinde gruplanmış aralarından samanyolunun geçtiği yıldızlara ulaşırsınız. Kraliçe
Takımyıldızı, Koltuk ismiyle de tanınır. Büyükkepçenin görülemediği zamanlarda
Kutupyıldızı'nı bulmakta da kullanılır. Samanyolunun içinde yerleşiktir.
Grubun en parlak yıldızı Schedar 2m.25, ikinci parlak yıldızı Caph 2m.7 parlaklığına sahiptir.
Takımıldızın gökkürede kapladığı alan açık yıldız kümeleri bakımından zengindir, yarım
düzine kadar açık yıldız kümesi ve bulutsu içerir.
Bahsi geçen tüm bu takım yıldızlardaki en parlak yıldızların bazı özellikleri aşağıdaki tabloda
verilmektedir.
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Tablo 2.1 Bazı Takımyıldızların En Parlak Yıldızlarının Fiziksel Özellikleri
Adı

Adı Uzaklığı

Vega

α Lyr 25.30 ly

Vmag M(M) R(R) Teff(K)

L(L)

Tayf Türü

0.03

2.51

2.69

9332.5

52

A0V

1.25

25

50

9000

250000

A2Iae

0.76

1.6

1.77

7585.7

10.9

A7V

-0.05

1.89

22.91

4467

91

K1.5III

1.09

12

796

3100

10700

M1.5Iab

-1.44

2.15

1.77

9550

23.44

A1V

0.85

2.5

40

3400

149

K5III

2.005

5.3

46

6000

2204

F7:Ib-Iıv

1.04

10.74

7.94

22387

2180

B1III-

(7.756 pc)
Deneb

α Cyg 3200 ly
(990 pc)

Altair

α Aql 16.77 ly
(5.143 pc)

Arcturus

α

36.71 ly

Boo (11.25 pc)
Antares α Sco

604 ly
(185 pc)

Sirius

α

8.601 ly

CMa (2.637 pc)
Aldebaran

Polaris

Spica

α

65.1 ly

Tau

(20.0 pc)

α

431 ly

UMi

(132 pc)

α Vir

262 ly
(80.4 pc)

Regulus

α

77.5 ly

IV+...
1.35

3.23

3.89

10965

134.2

B7V

1.59

2.47

2.82

8912.5

48.5

A2Vm

1.16

1.7

8.91

4786.3

30.5

K0IIIb

0.58

20

662

3100

9400

M2Iab

0.12

50

62

12000

30200

B8Iab

76

G5IIIe+...

Leo A (23.8 pc)
Castor

α

51.6 ly

Gem (15.8 pc)
Pollux

β

33.72 ly

Gem (10.34 pc)
Betelguse α Ori

427 ly
(130 pc)

Rigel

β Ori

680 ly

A

(210 pc)

Capella α Aur

42.2 ly

0.08

(12.9 pc)
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2.5 Yıldızların İsimlendirilmesi
Yıldızların bugün kullandığımız isimlendirme şeklini ilk defa Bayer 1603 yılında
Uranometria ismi altında neşrettiği gök haritalarında kullanmıştır. Buna göre Bir
takımyıldızdaki yıldızlar parlaklıklarına göre dizilir ve en parlak yıldıza Yunan alfabesinin ilk
harfi verilmek üzere sırasıyla bu alfabenin harfleri ile isimlendirilir. Harften sonra takımyıldız
adı kullanılır. Yunan alfabesi bir takımın bütün yıldızlarını isimlendirmeye yetmeyince
Flamsteed rakamlar kullandı. Teleskobik yıldızların sayısı çok olduğundan başka bir
isimlendirmede kullanıldı. Yıldızların iyi bilinen bir yıldız kataloğundaki numarası verilir
veya yıldız bir yıldız kataloğunda yoksa onun belli bir tarih için rektesansiyon ve
deklinasyonu verilir.

Şekil 2.39 Boğa Takımyıldızının Uratnometria Gök Haritası Gösterimi.
Bayer 1603 Uratnometria Gök Haritasindaki Boğa Takımyıldızı görülmektedir. Bugün
kullandığımız yıldız isimlendirmesini ilk kez bu haritalarda karşımıza çıkmaktadır.
Flamsteed, yıldızları parlaklıkları sırasına göre isimlendiriken rakamları kullanmıştır.
Hevelius, 1690 yılında teleskopik yıldızları içeren ilk kataloğu oluşturmuştur.
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2.6 Zodyak Kuşağı
Güneş’in görünen yıllık hareketinden dolayı farklı dönemlerde farklı takımyıldızları
gökyüzünde

görmekteyiz.

Dünya

Güneş’in

etrafındaki

tam

dolanımını

1

yılda

tamamlamaktadır. Buna bağlı olarak da Güneş gökyüzünde 1 yıl boyunca farklı yerlerde
görülmektedir (farklı takımyıldız bölgelerinde).

Şekil 2.40 Zodyak Kuşağı.
Bu süreç içinde Güneş belli bir yol izleyerek yer değiştirmektedir. Güneş’in izlediği bu yolda
sıralanmış takımyıldızlar olup, Burçlar(Zodyak) Kuşağı olarak adlandırılırlar.
2.7 Gezegenler
Birkaç gece üstüste gözlersek, gökyüzündeki yıldızların oluşturduğu desene göre hareket eden
kaynaklar buluruz. Bunlar Gezegenlerdir.
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Şekil 2.41 Mars’ın Görünen Hareketi.
Yıldızlar gökyüzünde her yere dağılmışlardır, gezegenler ise Güneş’in gündüz hareket ettiği
yola çok yakın bir bölge içinde bulunurlar. Gezegenlerin ışığı sabit görülür (özellikle parlak
gezegenlerin), yıldızların ışığında olduğu gibi titreşmezler (yanıp sönüyormuş gibi
gözükmez). Yıldızlar ise kırpışır. Küçük bir teleskop yada dürbünle bakıldığında büyük
gezegenler disk biçiminde görülür, yıldızlar en büyük teleskoplarda bile “nokta” kaynaklardır.
Yıldızlar binlerce yıl birbirlerine göre konumlarını korurken, gezegenler yıldızlara göre
gökyüzündeki yerlerini değiştirirler.

3. KUTUP YILDIZINI VE YÖNLERİ BULMAK
Kutup Yıldızı; Demirkazık, Çulpan, Kutupyıldızı, Şimal Yıldızı, Kuzey Yıldızı ve Latince
adıyla Alpha Ursae Minoris gibi farklı adlarla bilinir. Küçükayı (Ursa Minor) takımyıldızının
en parlak yıldızıdır. Görünür parlaklığı 1.97 kadirdir ve uzaklığı 431 ışıkyılıdır.
Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan, diğer
gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir. Bu özelliği
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nedeniyle tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılmıştır. Aynı nedenle,
Demirkazık, Kuzey Yıldızı gibi isimler alır.
Dünyanın ekseni zamanla doğrultu değiştirdiğinden (presesyon yaptığından) Kutup Yıldızı
dünyanın ekseninden giderek uzaklaşacak ve ancak 26.000 yıl sonra aynı yere dönecektir.

Şekil 3.1 Dünyanın Presesyonu ve Buna Bağlı Olarak Kuzey Kutup Yıldızının Değişimi.
Kutup Yıldızı, aslında üç yıldızdan oluşan bir sistemdir. Sistemin en parlak yıldızı olan A;
büyük sarı, parlaklığı değişken bir sefeid türevidir. Bunun çevresinde dönen ve bir sarı cüce
olan B yıldızı, 1780’de William Herschel tarafından keşfedilmiştir. Üçüncü cüce yıldızın
varlığı 1929’da saptanmıştır.
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X

Şekil 3.2. Polaris ve Bileşenleri.
Kutup Yıldızı'nı gökyüzünde bulmak oldukça kolaydır, daima pusula'nın kuzey ibresi
doğrultusunda bulunur. Büyükayı (Ursa Major) takımyıldızının oluşturduğu cezvenin
gövdesinin sonundaki iki parlak yıldızı (Dabne ve Merak) birleştiren hayali doğruyu takip
ederek, bu iki yıldız arasındaki mesafenin yaklaşık 5 katı kadar ileride Kutup Yıldızı bulunur.
Kutup Yıldızı’nı bulmada diğer bir yol ise Kraliçe (Cassiopeia) takımyıldızın bulunduğumuz
mevsime göre oluşturduğu M veya W şeklinin ortasındaki yıldızdan hayali bir doğru
çizdiğimizde gördüğümüz ilk parlak yıldız Kutup Yıldızı’dır.

Şekil 3.3 Polaris’in Gökyüzündeki Konumu.
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Gökyüzünün bu bölgesindeki en parlak yıldız olduğundan, başka bir yıldızla karıştırılma
ihtimali düşüktür.
Kutup Yıldızı'nın ufuktan yüksekliği, bulunduğunuz yerin enlemi yansıtacaktır. Örneğin,
Ankara'da Kutup Yıldızı ufuktan 40° yükseklikte görünür. Bu yükseklik çok kolay bir şekilde
ölçülebilmektedir. Şekil 3.4 de görüldüğü gibi bir parmağınız 1o, bir yumruğumuz 10o ve bir
karışınız 20o uzaklığı göstermektedir.

Şekil 3.4 Bazı Ölçüm Şekilleri
Kutup Yıldızı sadece kuzey yarıküreden görünür, güney yarıküreden görünmez, güneyi
gösteren parlak bir güney Kutup Yıldızı bulunmamaktadır. Ancak Güneyhaçı takımyıldızı,
güney yarıkürede bulunanlara kabaca güney yönünü gösterir.
Gökyüzündeki en parlak yıldızın Kutup Yıldızı olduğu yönünde yaygın bir inanış vardır.
Gerçekte gökyüzündeki en parlak cisim, bir yıldız olan Güneştir. Onu, bir uydu olan Ay ve bir
gezegen olan Venüs izler. Güneş'ten sonra gökyüzünde en parlak yıldız Akyıldız'dır (Sirius).
Kutup Yıldızı, gece gökyüzünde görülen yıldızlar arasında parlaklık açısından 46. sırada gelir.
Aslında bir gezegen olan Çoban Yıldızı (Venüs) ile Kutup Yıldızı'nın karıştırılması da yaygın
bir hatadır. Çoban Yıldızı genellikle batı yönünde görülmekle birlikte her gün yer değiştirir.
Oysa Kutup Yıldızı her zaman kuzey yönündedir.
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4. GÖK ATLASI KULLANIMI

Şekil 4.1 Gökatlası örneği

Gökatlasına baktığımız zaman üzerinde, gökyüzünde görebileceğimiz birçok takımyıldızı ve
gökcismini görmemiz mümkündür.

Şekil 4.2 Gökcisimlerinin Gösterimi.
Gökatlasının üzerinde bulunan her bir şekil farklı bir anlama tekabul etmektedir.
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Şekil 4.3 Ölçeklendirilmiş Parlaklık Değerlerinin Gösterimi.
Gökatlasını kullanarak istediğimiz tarihte, istediğimiz zamanda gökyüzünü görmemiz
mümkündür.Bu şekilde gökcisimlerinin doğma-batma saatlerini, konumlarını , gün
uzaklıklarını, parlaklıklarını v.b. özelliklerini bu atlastan öğrenebiliriz.
Bu atlas +40 ۫ enlemindeki gözlem yerlerine göre hazırlanıştır. Yaklaşık zamanlar
kullanaılarak Türkiye’nin heryerinde kullanılabilir.
Atlas üç parçadan oluşmaktadır: Zemin , Üst Daire ve Dikaçıklık Eşeli.
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Şekil 4.4 Gökatlasını Oluşturan Kısımlar.
Zemin: Enlemi +40 ۫ ye yakın olan gözlem yerlerinde görülebilen; parlak yıldızlar, yıldızların
oluşturduğu takımyıldız görüntüleri, yıldız toplulukları, bulutsular ve Samanyolu zemin
üzerinde farklı gökcisimlerinin gösterildiği özel şekiller, en dış bölgelerde ve beyaz yazılıdır.
Takımyıldızları kısa adları beyaz olarak, o takımyıldızının parlak yıldızları (α, β,..) beyaz
renkle yazılmıştır.
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Şekil 4.5 Takımyıldızların Gösterimi.
Zeminin çevresinde bir yılın, ay ve günlerini gösteren zaman şeridi (gri) ile onun dışında
gökcisimlerinin eşlek konsayıları olan sağaçıklık değerini saat biriminde belirleyeceğiz.
Sağaçıklık Eşeli turuncu rekte düzenlenmiştir.

Şekil 4.6 Zemin Üzerindeki Zaman Şeridi.
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Üst daire: Bu parçanın üzerinde yeralan, bozulmuş elips şekindeki saydam kısım gözlem
yerinin ufkunu ve görülebilen gökyüzünü göstermektedir. Üst daire merkez etrafında
dönebilmektedir. Bu merkez yerin dönme ekseninin gökküresini deldiği noktadan birisi olan
kuzey gök kutbu olup, kutup yıldızı’nın çok yakınındadır. Üst dairenin dışında günün 24
saatini ve dakikalarını gösteren eşel vardır.
Dikaçıklık eşeli: Gökcisimlerinin ekvator koordinat sistemindeki açılardan ikincisi olan
Dikaçıklık değerini belirlemeye yarar. Dikaçıklık değeri, zemindeki ekvator çemberinden
kuzeye (atlasın merkezine) doğru pozitif, güneye (dışa) doğru ise negatif değerler alırlar. Eşel
üzerinde başlangıç çizgi aralığı 10oolarak alınmıştır.
Görmek istediğimiz yıldızın sağaçıklık ve dikaçıklık değerini biliyorsak;
Öncelikle yıldızın sağaçıklık değerni gökatlasının dikaçıklık eşeli dairesinde bulunan
dikaçıklık kırmızı çizigisini atlasın zemininde bulunan sağaçıklık değerlerine getiririz. Bu sağ
açıklık değerini dik doğrultuda kesen dikaçıklık çizgisinden yararlanarak da yıldızın
konumunu bulmamız mümkündür. En üstteki daireden saat ayarları yaparak konumunu
belirlediğimiz yıldızın doğma ve batma zamanlarını hesaplayabiliriz.
Gökatlası üzerinde bir noktanın (gökcisminin) eşlek konsayılarını (sağaçıklık, dikaçıklık)
bilmiyorsak, bunu bulabilmek için; Dikaçıklık Eşeli’ndeki eşel çizgisini, gökcisminin
bulunduğu noktaya çıkarınız. Eşel üzerinden (δ) dikaçıklık değerini, eşelin en dıştaki
sağaçıklık çemberinden de o gökcisminin (α) sağaçıklık değerini bulabilirsiniz.

Herhangi bir günde Güneş’i Gök atlası üzerindeki yerini belirlemek için ;
Dikaçıklık Eşeli’ndeki eşel çizgisini, gözlem yapmak istediğiniz gün ile çakıştırın. Bu eşel
çizgisinin Tutulum çemberini kestiği nokta Güneş’in o gün gökyüzünde bulunduğu noktadır.
Kolaylık olması bakımından, her ayın ilk günü için Güneş’n yeri (y) şeklinde işaretlenmiştir.
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Şekil 4.7 Gökatlası Üzerinde Güneşin Yeri.
Herhangi bir zaman için göreceğimiz gökyüzünü belirlemek için ;
Gözlem yapacağınız günü, atlasın çevresindeki zaman çemberinden, saatini ise üst daire
çemberindeki saatlerden belirleyiniz ve üst göstergeyi çevirerek birbirinize çakıştırınız.Bu
konumda, üst dağirenin altındaki saydam alan (ki gözlem yerinin çevresini belirler), o anda
göreceğiniz gökyüzünü gösterir.
Üst daireyi saatin dönme yönünde çeviricek olursanız, gözlem günü için saatlerin ilerlediğini
ve gökyüzünün değiştiğini göreceksiniz. Bu hareket sırasında , gözlem çevrenizizn doğu
tarafından yeni yıldızların doğduğunu, batı tarafından da kaybolduğunu, battığının
göreceksiniz.
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Şekil 4.8 Herhangi Bir Zaman İçin Gökyüzü.
Bir gökcisminin gözlem yapacağınız gün için doğma-batma zamanını belirlemek için de;
Önce gökcisminin

Gök Atlası üzerindeki yerini belirleyin. Belirlediğiniz noktayı; üst

dairedeki saydam bölümün doğu kenarı ile çakıştırın. Bu durumda, gözlem yapacağınız gün
ile çakışan üst dairedeki saat, o gökcisminin o gün için doğma zamanıdır. Aynı işlemi batı
kenarı esas alınarak yaparsanız bu kez batma zamanını bulacaksınız. Bu gökcismi Güneş ise,
Güneşin doğma ve batma saatleri ile gündüz süresi ortaya çıkacaktır.
Bu tür işlemlerde kullanılan zamanların yaklaşık zamanlar olacağını unutmayınız.
Çevrenizdeki doğal engeller, Türkiye’nin farklı yerlerinden gözlem yapıyor olmanız gibi
nedenlerle bu zamanlarda farklılıklar yaratacaktır. Ancak zmanlar yaklaşık olarak doğrudur.
Zamanlarla ilgili bir başka önemli konu da; üst dairelerdeki saatler, kış aylarında
kullandığımız zamanlardır. Yaz saati (ileri saat) uygulaması olan zamanlarda saatlere birer
saat eklenmelidir.
Gözlem yapmak üzere, gün ve saatlerinizi ayarlayıp, atlastaki görünüm ile, o an görünen
gökyüzünü karşılaştırmak iserseniz; Atlası, ayarladıktan sonra yukarı kaldırın, size dönük
olacak şekilde başucunuza doğru tutun. Üst dairede yazılı yönler ile çevrenizdeki gerçek
yönlerin aynı doğrultuda olmasını sağlayın. Bu konumda, atlastaki görünüm ile
gökyüzüzndeki görünümü karşılaştırabilirirsiniz.
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Şekil 4.9 Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Ufkundaki Gökyüzü Görüntüsünün Gökatlasıyla
Karşılaştırılması.
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