
GALILEO GECELERİ GÖZLEM ETKİNLİĞİ  

Galileo Geceleri, Galileo Galilei’nin 400 sene önce teleskopla ilk yaptığı gözlemlerde görmüş 

olduklarını mümkün olduğunca fazla kişiyle paylaşmayı amaçlıyor.  Bu gecelerde amatör astronomlar 

teleskoplarını alıp sokaklara çıkacak ve gelen geçen halka Jüpiter’in uydularını, Ay’ın yüzeyindeki 

kraterleri gösterecek.  

Bu yazıdaki resimler Stellarium programından alınmıştır. Programı http://www.stellarium.org/ 

websitesinden ücretsiz  indirip bulunduğunuz bölgedeki gökyüzünün her an için nasıl olacağını 

görebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz gece için bir gözlem planı yapabilirsiniz.   

22-24 Ekim gece gökyüzünde gözlenebilecekler aşağıdaki gök haritasında görülüyor.  

24 Ekim 2009 saat 19:00da İstanbul’dan görünen gökyüzü. Türkiye’nin diğer bölgelerinden de 

görüntü benzer olacaktır.   

 

 



TELESKOPLA GÖZLEM  

Teleskopla yapılan gözlemlerde Ay’ın yüzeyindeki detayları ve Jüpiter’i ve uydularını gözleyeceğiz. 

 

AY 

Ay’ın ilkdördün (yarım ay) fazı 26 Ekim’de gerçekleşecek.  

24 Ekim’de ise neredeyse yarım Ay görüyor olacağız.  

Yarım Ay, Ay’ın yüzeyindeki detayları seçmemiz için 

elverişli bir görüntü oluşturacak. Ayrıca hem Güneş’e 

doğru bakan aydınlık yüzü ve hem de arkada kalan karanlık 

yüzü bir arada gözlemleyebileceğiz. 

 

 

 

 

JÜPİTER VE UYDULARI 

Jüpiter gökyüzünde Ay’dan sonraki görünen en 

parlak cisim olacak.  İlk sayfadaki gök 

haritasında Jüpiter’in 24 Ekim akşamı saat 

19:00daki konumunu görüyoruz. Teleskopla 

Jüpiter’e baktığımızda, gezegenin yanında 4 

adet uydusunu seçebiliriz.    

 

 

 

 

Galileo 1609’da teleskopla Jüpiter’e baktığında gezegenin 4 adet 

uydusunu seçmişti:  Io, Europa, Ganymede, Callisto.  Sağdaki resimde 

Galileo’nun uyduları gözlediğinde aldığı notlar görülüyor.   

Bu uydulara bugün Galileo uyduları da deniyor.  Bu uyduların 

Jüpiter’İn çevresinde döndüğünü görmüş ve çok heyecanlanmıştı. O 

zaman Güneş’in ve tüm gökkürenin Dünya’nın çevresinde döndüğü 

düşünüldüğünden başka gök cisimlerinin çevresinde dönen uyduları 

görmek çok önemli bir keşifti. Jüpiter’in 63 adet uydusu olmasına 

rağmen elimizdeki teleskoplarla 4 tanesini görebiliyoruz.  

Ay 26 Ekim'de ilkdördün fazında olacak, 
bundan 2-3 gün önceye denk gelen Galileo 
Geceleri süresince bu resme benzer görüntüler 
görebileceğiz. 

Resimde teleskopla görebileceğimiz gibi Jüpiter ve ayları 
görülüyor. 



ÇIPLAK GÖZLE GÖKYÜZÜ 

Teleskopla yapılacak Jüpiter ve Ay gözlemi dışında çıplak gözle gözlem de yapılabilir.  

Katılımcılara çıplak gözle   “yaz üçgeni” olarak bilinen ve Deneb, Altair ve Vega’nın oluşturduğu üçgen 

gösterilebilir. Bu üçgen yaz boyunca ve hala gece gökyüzünü süslüyor.  

YAZ ÜÇGENİ 

Yaz Üçgeni, gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olan Vega,  üçgenin en az parlak yıldızı olan 

Deneb ve Güney’deki Altair oluşturuyor.  Bu yıldızların her biri farklı bir takımyıldızın, Deneb, Kuğu 

takımyıldızının, Vega Çalgı takımyıldızının ve Altair Kartal takımyıldızının bir parçası.  Hepsi de parçası 

oldukları takımyıldızların en parlak yıldızları.  

Vega’nın parçası olduğu Çalgı (Lyra/Lir) 

takımyıldızının diğer yıldızları küçük bir 

paralelkenarı andırır. Takımyıldızın 

tamamı solda Stellarium programından 

alınan illustrasyondaki görebileceğiniz 

gibi oldukça küçük (bir avuç kadar) bir 

alanı kaplar.  

Vega’dan doğuya doğru yaklaşık 3 

yumruk genişliği uzaklıktaki parlak yıldız 

Deneb’dir.    Deneb, soldaki görüntüde 

görüldüğü gibi Kuğu takımyıldızının 

kuyruğunu oluşturuyor, zaten yıldızın adı 

da Arapçada kuyruk anlamına geliyor.  

Eğer ışık kirliliğinin az olduğu bir 

bölgedeyseniz Deneb’in kuzey-güney 

doğrultusunda uzanan Samanyolu’nun 

içerisinde yer aldığını fark edebilirsiniz.  

Kuğuyu oluşturan takımyıldızlar 

gerçekten de kanatlarını açmış bir 

kuğunun alttan görüntüsünü andırıyor.  

Deneb’in güneyine doğru baktığımızda ise yine oldukça parlak bir yıldız olan Altair’i görürüz.  Altair 

Deneb’den yaklaşık  dört yumruk genişliği kadar uzakta bulunur. Altair de Arapça’da Kartal anlamına 

geliyor.  Altair, Kartal (Aquila) takımyıldızının en parlak yıldızı. 

 

 

 

 

 



BÜYÜK AYI, KÜÇÜK AYI VE KUTUP YILDIZI  

Büyük Ayı takımyıldızının en parlak yedi 

yıldızı gökyüzünde büyük bir kepçeyi 

andıran bir şekil oluşturuyorlar. O nedenle 

Büyük Kepçe olarak da anılıyor. Büyük 

Kepçe 24 Ekim Saat 19:00da Kuzey ufkuna 

yakın olacak.  Daha geç saatlerde de kepçe 

ufka daha yaklaşacak. Kuzey ufkunu açık 

bir şekilde göremiyorsanız Büyük Kepçe’yi 

göremeyebilirsiniz.  

Oldukça parlak yıldızlardan oluşan Büyük 

Kepçe gökyüzünde rahatlıkla görülebilir. 

Şekilde Büyük Ayı takımyıldızını ve Büyük 

Kepçe’yi oluşturan 7 adet parlak yıldızın 

isimlerini görüyoruz.  Kepçenin sapını yani 

ayının kuyruğunu oluşturan üç yıldızdan 

ikincisi Mizar’ın ondan çok daha sönük Alcor isimli bir eş yıldızı var. Eski çağlardan beri bu iki yıldızı 

birbirinden ayırtedebilmek görüş keskinliğinin bir kanıtıymış ve göz muayenesinde kullanılırmış. 

 

Kepçenin dış kenarını belirleyen iki yıldız Dubhe ve Merak işaretçi yıldızlar olarak biliniyor. Bunun 

sebebi ise bu yıldızları birleştiren doğrunun Şekil 3’deki gibi kabaca Kutup Yıldızı’nı işaret ediyor 

olması.  

Kutup Yıldızı aynı zamanda Küçük Ayı 

takımyıldızının bir parçası. Küçük Ayı da aynı 

Büyük Ayı gibi bir kepçe oluşturuyor ve Kutup 

Yıldızı da bu kepçenin sapının en son yıldızı.   

Büyük Ayı ve Küçük Ayı’nın Yunan 

mitolojisindeki bir hikayesi ise şöyle:   Zeus, 

avcı güzel Callisto’ya Arcas isimli bir oğul verir.  

Zeus’un karısı Hera kıskançlıkla Callisto’yu bir 

ayıya dönüştürür.  Arcas büyüyüp annesi gibi 

bir avcı olur ve birgün ormanda avlanırken 

annesiyle karşı karşıya gelir. Tam onu 

öldürecekken Zeus araya girer ve annesini 

tanıması için Arcas’ı da bir ayıya çevirir. Sonra 

da her ikisini de Büyük ve Küçük Ayı olmak üzere gökyüzüne gönderir.  Bir söyleyişe göre bu ayıların 

kuyruklarının neden uzun olduğunu da açıklıyor, sözde Zeus ayıları kuyruklarından tutup çevirip 

gökyüzüne fırlatmış .   


