
Hofl bir örnek olmayacak ama, 17 A¤ustos
1999 depreminden sonra kendilerini d›flar› atan-
lar, gökyüzünde daha önce hiç görmedikleri ka-
dar çok say›da y›ld›z oldu¤unu fark ettiler. O
günden sonra çok say›da kifli dergimizi aray›p o
gece y›ld›zlar›n bize çok yak›n oldu¤unu gözlem-
lediklerini iletmiflti. Bu olay›n, depremle do¤ru-
dan bir iliflkisi yoktu elbette. O gece, y›ld›zlar her
zamanki kadar parlakt›. Ancak deprem s›ras›nda,
elektriklerin kesilmesi, gökyüzünü kirleten ›fl›k
kaynaklar›n›n sönmesine yol açm›flt›.

‹ster amatör, isterse profesyonel olsun, ›fl›k
kirlili¤i gökbilimcilerin en büyük sorunu. Büyük
kentlerin d›fl›na ç›kmakla bile bu kirlilikten tam
olarak kaçmak olas› de¤il. Art›k, ülkemizdeki bir-
çok gözlemevinde ›fl›k kirlili¤i nedeniyle sa¤l›kl›
gözlem yapmak çok zor hale geldi. Bir amatör
gözlemci, kent merkezlerinde gökyüzünde nere-
deyse hiçbir y›ld›z› göremez oldu. 

Özellikle büyük binalar›n, çok güçlü projek-
törlerle ayd›nlat›ld›¤›n› görüyoruz. Bu projektör-
lerden yay›lan ›fl›¤›n önemli bir bölümü gökyüzü-
nü ayd›nlat›yor. Baz› al›flverifl ve e¤lence merkez-
leriyse yaln›z dikkat çekme amac›yla gökyüzünü
çok güçlü projektörlerle ayd›nlat›yorlar. 

Bu, bir “kentleflme elefltirisi” de¤il. Bü-
yük kentlerde bile, do¤ru ayd›nlatmayla
›fl›k kirlili¤i önemli ölçüde azalt›labilir.
Ifl›k kirlili¤inin önlenmesi için bele-
diyeler baflta olmak üzere, herke-
se görev düflüyor. Gereksiz ay-
d›nlatmadan kaç›nmak ve ay-
d›nlatmay› do¤ru yapmak gi-
bi, alaca¤›m›z basit önlem-
lerle ›fl›k kirlili¤ini önemli
ölçüde azaltabiliriz. Üstelik
bu flekilde, enerjiyi de bofla
harcamam›fl oluruz. 

Ay›n Gök Olaylar›
Bu ay hava karar›rken

ilk beliren gezegen Venüs.
Gezegen, henüz bat› ufkunun
üzerinde fazla yükselmemifl ol-
sa da, rahatl›kla görülebilir. Ve-
nüs’ü görebilmek için, akflam ala-
cakaranl›¤›n›n sonlar›na do¤ru bat›-
güneybat› ufku üzerine bakmak gere-
kiyor. Ay›n bafllar›nda, gezegen henüz
alacakaranl›k bitmeden batt›¤› için görül-
mesi zor olabilir. Ancak ay›n ortalar›ndan son-
ra, gezegeni görmek çok daha kolay olacak. 

Merkür, akflam›n öteki parlak gezgeni. Ne
var ki gezegen, ay›n ilk günlerinde Günefl’le ara-
s›ndaki görünür uzakl›k çok düflük. Ancak, ay›n

sonlar›na do¤ru gezegen Venüs’ün alt›nda, görü-
nür hale gelecek. Merkür’ü görebilmek için, Gü-
nefl batt›ktan yaklafl›k 45 dakika sonra bat›-gü-
neybat› ufkunun hemen üzerine bakmak gereki-
yor. Gezegen, fiubat ay›n›n ilk haftas›nda da göz-

lem için uygun konumda olacak. 
Ocak’ta en uzun süre gözlenebilen gezegen

Satürn. Gezegen hava karard›ktan yaklafl›k 3 sa-
at sonra do¤mufl oluyor. Gezegeni görebilmek
için, saat 20:00’dan sonra do¤u ufkuna bakmak
gerekiyor. Satürn, Aslan Tak›my›ld›z›’n›n en par-
lak y›ld›z› Regulus’la yak›n konumda. Satürn, Re-
gulus’a göre daha parlak ve ay boyunca y›ld›zl›
zemindeki konumunu koruyor. Satürn, önümüz-

deki birkaç ay, teleskoplu gözlemciler için
iyi bir hedef olacak. Hem parlak hem de

görece yak›n konumda oldu¤undan,
küçük bir teleskop bile gezegenin

halkalar›n› görebilmek için yeterli. 
Jüpiter, sabaha karfl› güneydo-
¤u ufkundan do¤uyor. Bölge-
deki en parlak gökcismi oldu-
¤undan, ay›rt edilmesi çok
kolay. Jüpiter’in hemen al-
t›ndaki turuncu y›ld›z Ak-
rep’in k›rm›z› dev y›ld›z› An-
tares. 
Mars, Jüpiter’den de geç
do¤uyor. Mars’› görebilmek
için sabah alacakaranl›¤›n›n

bafllamas›n› beklemek gereki-
yor. Ancak, bundan sonra ge-

zegen ufkun üzerinde biraz yük-
selmifl oluyor. Mars’›n parlakl›¤›

Antares’inkinden biraz düflük. An-
cak, ikisi aras›ndaki renk benzerli¤i

dikkat çekici. ‹lerleyen günlerde Mars,
ufkun üzerindeki konumunu korurken,

Antares yükselecek. Bu nedenle, aralar› gide-
rek aç›lacak. 

Ay, 3 Ocak’ta dolunay, 11 Ocak’ta son dör-
dün, 18 Ocak’ta yeniay, 25 Ocak’ta sondördün
hallerinde olacak.1 Ocak saat 22:00, 15 Ocak saat 21:00, 31 Ocak saat

20:00’de gökyüzünün genel görünümü.
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Gezegenimizden uzaya saç›lan ›fl›k. 
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