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Her şey Karayipler’de, küçük bir adada başladı. Ne güzel hikâye 
olurdu ama, değil mi? Eh, yalan da olmazdı aslında.

Aruba Karayipler’in en kurak adası. Kumarhaneleriyle, rüzgârın 
dalgalandırdığı “divi-divi” ağaçlarıyla meşhur… başka da bir özel-
liği yok. Ne var ki 26 Şubat, 1998’deki Güneş, Dünya ve Ay hiza-
lanması sayesinde Ay gün ortasında Güneş’i gölgelerken 3 dakika 
32 saniye boyunca adaya Dünya’nın en muhteşem manzaraların-
dan biri bahşedilir. Marcus İngiliz dergisi New Scientist’e “tam Gü-
neş tutulmasını” rapor etmek üzere Aruba’dadır. Govert ise aynı 
şeyi Hollanda haftalık dergisi Intermediair için yapmak üzere yine 
aynı yerdedir. Aruba eski Hollanda Antilleri’nin bir parçasıdır.

Uzun lafın kısası Marcus ile Govert ilk kez rastlaşıp tanışırlar. Daha 
doğrusu Govert kibarlık ederek Marcus’u sabah 2’deki İngiltere’ye 
dönüş uçağına yetişmesi için arabayla havaalanına bırakır. 

İleri saralım; yıl 2009. 1998’de kimsenin aklından hayalinden geç-
meyecek, Twitter denen bir sosyal ağ sitesi hızla popülerlik kazanı-
yor. Govert de ona kucak açıyor. Aynı şekilde Marcus da. Aslında 
biraz abarttık. Çoğu insan gibi onlar da Twitter’a karşı epey şüphe-
ciler. Marcus’un şöyle bir denemek için, yayımcısı Faber’in pazar-
lama müdürü John Grindrod tarafından teşvik edilmesi gerekiyor. 
Grindrod ona bunun, okuyucularla doğrudan konuşabilmenin bir 
yolu olduğunu söylüyor.

Önsöz
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Govert ile Marcus Twitter üzerinde yeniden birbirlerini buluyorlar. 
Artık tweet dostlarıdırlar. Ve Govert 2010 sonlarında Marcus’a il-
ginç bir teklif içeren bir e-posta gönderiyor.

Takipçileri Govert’a birçok soru sorduğundan, onun da aklına her 
Cuma akşamı bir gökbilim konusu üstüne haftalık Twitter kursu 
verme fikri gelmiştir. Govert’in Hollanda günlük gazetelerinden 
De Volkskrant’taki editörü bunu fark eder ve: “Aynı şeyi bizim 
için haftalık köşende yapsana?” der. Govert de yapar. 15 tweetin 
tamamını çevrimiçi yayımlandığı günün ertesi gazetede yayımlar. 
Gazete okuyucularından heyecan dolu tepkiler gelince Govert 
daha geniş bir okuyucu kitlesi için bir kitap yapmayı düşünmeye 
başlar; İngilizce. İşte o zaman aklına Marcus gelir. Acaba onunla 
bir tweetler kitabı yapmayı düşünür mü?

Marcus’un ilk düşüncesi: Ne saçma bir fikir, şeklinde oluyor. Yok, 
canım, şaka tabii, fikri çok beğeniyor. Bunun üzerine, Marcus, ken-
disinin fevrilikle uzaktan yakından alakası olmadığını itiraf edecek 
belki de ilk kişi olabilecek, Faber’deki editörü Neil Belton ile temasa 
geçiyor. İlginçtir ki Neil fikri heyecanla karşılıyor. Çok geçmeden 
bir sözleşme hazırlanıyor ve Govert ile Marcus işbirliğine başlıyor.

Büyük Patlama teorisi gibi kapsamlı konuları bir dizi tweete indir-
gemek, en hafif deyimiyle bir mücadele oluyor, tabii. Govert’in 
De Volkskrant’a yazdığı haftalık yazılardan biraz yazma deneyimi 
var. Marcus’un tek deneyimi ise iPad İçin Güneş Sistemi ki baş-
ka sayfaya geçmeden iPad ekranına sığsın diye orada da yazdığı 
hikâyelerin hiçbiri 275 kelimeden uzun değil. İki yüz yetmiş beş ke-
lime kısa ama maksimum uzunluğu 140 karakter olan bir tweetle 
karşılaştırıldığında, roman uzunluğunda. 

Marcus ile Govert çok geçmeden ilk başta nispeten kısa sürede bi-
teceğini düşündükleri projenin sandıklarından çok daha fazla vakit 
alacağını keşfediyorlar. Aşırı sıkıştırma, anlaşılmazlıkla eş anlamlı 
olduğundan, bir konu başlığını özüne indirgeme ile gerçek anlamı 
okuyucuya aktarma arasında denge kurmaya çalışmak hayli zor 
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oluyor. Buna bir de sürekli 140 karakter altında tutma çabası ek-
leniyor. Çoğu zaman birkaç fazla karakteri tıraşlamak, bir tweet 
oluşturmaktan daha çok vakit alıyor. Marcus kendisini parkta yü-
rürken, süpermarket kuyruğunda beklerken, Londra otobüslerinin 
üst katında giderken, bir deftere notlar karalar halde buluyor. Ma-
sasında uzun saatler geçiren Govert için ise parkta yürüyüş, uzak 
bir hayalden başka bir şey olamıyor!

Ele alınması gereken konu başlığının doğal olarak 140 olması ge-
rektiği konusunda hemfikir olan Govert ile Marcus, adam başı 70 
tane üstleniyorlar. İşleri bittiğinde yaptıklarını değiş tokuş edip bir-
birlerinin kelimelerini düzeltiyorlar. Bu da hiç ummadıkları, zaman 
alıcı bir sürece dönüşüyor ama nihayetinde iş bitiyor. Bir yıllık bir 
süre içinde Marcus 275 kelime uzunluğunda yazmaktan 140 ka-
rakter uzunlukta yazmaya geçiş yapmış oluyor. Govert ise bir twe-
ete sığmayacak tek bir cümle bile etmiyor artık. Faber’deki editör 
yeni proje olarak şimdiden evrenin kökeni, evrimi ve kaderini haiku 
formatında yazmalarını öneriyor. Şakamı mı yapıyorsun, Neil?

Ne, yapmıyor musun?

Marcus Chown (Londra) ve
Govert Schilling (Amersfoort), 2011



Gökyüzü
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1. Gökkuşağı neden çıkar?

1665. Londra’da veba. Kuzeydoğuda Cambridge kapatılır. 22’lik, henüz 
ünsüz Newton, eve yürür. 18 ay kapanır, bilimin çehresini değiştirir.

Kütleçekime açıklık getirdiği “mucizevî yıl”da kendine sorar: Teleskopla 
bakınca yıldızlar neden gökkuşağı renkleriyle çevrili görünüyor?

Teleskopta mercek –kalınlığı değişen cam disk– kullanılır. Newton daha 
basit bir şey dener: Kalınlığı değişen üçgen takoz (prizma).

Newton prizmayı Woolsthorpe’da perde arasından süzülen beyaz ışığın 
önüne yerleştirir: Bir bakar ki karanlık duvara…

… gökkuşağının tüm renkleri yansıyor –kırmızı (İngilizcede; r) turuncu 
(o), sarı (y), yeşil (g), mavi (b), çivit (i), mor (v).

(Az insan bunu bilir… Roy G. Biv İngiliz romancı Martin Amis’in çizgi 
romanı The Information’daki bir karakterin de adıdır.)

Newton tayf yolu üstüne (ters yönde) ikinci bir prizma yerleştirince 
renkler mucizevî bir biçimde yeniden birleşip beyaz ışığa dönüşür.

Newton Güneş’ten gelen beyaz ışığın aslında gökkuşağının birbirine 
geçmiş tüm renklerinden meydana geldiği yönünde doğru bir sonuca 
varır.

Cam prizmanın yaptığı şey, farklı renkleri farklı miktarda kırarak, beyaz 
ışığın içindeki renk yelpazesini ortaya çıkarmaktır.

Işık (görülemeyecek küçüklükte) bir dalgadır, her rengin boyutu farklıdır 
(dalgaboyları). Kırmızı ışığın dalgaboyu, mavinin 2 katı kadardır.

Gökkuşağını yaratan şey, yağmur damlalarıdır. Çok sayıda minicik 
prizma görevini gören damlalar, beyaz ışığı içindeki renklere ayrıştırır.

Damlanın arka yüzeyi minik ayna işlevi görür. Işık 1 veya 2 kez yansıyıp 
çıkar: O yüzden sıkça 2 gökkuşağı olur, 2.’nin renkleri tersinedir.
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Damladan giren ışınla çıkan ışınının arasındaki açı (“gökkuşağı açısı”) 
42°’dir. İkinci gökkuşağı için açı 51°’dir.

Gökkuşağı aslında çemberdir. Ancak araya ufuk girdiği için biz çemberin 
bir kısmını, yani yarım dairesel kuşağı görürüz.

Newton yıldızları çevreleyen gökkuşağı renkleri sorununu, aynalı 
mercek kullanarak çözer. “Aynalı teleskobu” icat eder. Dâhiyane!

Gökyüzü
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2. Gökyüzü neden mavidir?

Hava saydam olduğuna göre, bu sorunun yanıtı hiç de bariz değil!

Göğün neden mavi olduğunun açıklaması, 19. yüzyıl sonunda, İngiliz 
fizikçi (1904 Nobel Fizik Ödülü sahibi) Lord Rayleigh’den geldi.

1. önemli olgu: Sudaki çember dalgalar gibi ışık da bir dalgadır. 
Dalganın boyu (dalgaboyu) göz için küçük olduğundan bunu 
anlamak zordur.

2. önemli olgu: Newton’un keşfettiği gibi beyaz ışık, (en kısa 
dalgaboyu) maviden (en uzun) kırmızıya, tüm gökkuşağı renklerini 
içerir.

3. önemli olgu: Havadaki oksijen/nitrojen molekülleri mavi ışığı 
kırmızıdan çok daha fazla saptıracak (saçacak) özelliktedir.

Sonuç: Beyaz ışık havanın içinden geçip yere inerken, özellikle mavi 
ışık yön değiştirir (saçılır). Ortaya, yaygın bir mavi arka plan çıkar.

Ufukta batan Güneş öa döner çünkü ışık atmosferde daha uzun yol 
alır. Mavi ışığın %100’ü çıkınca, geriye yalnızca kırmızı kalır.

Atmosferdeki partiküllerin boyu değişirse, göğün rengi de değişebilir. 
Volkanik patlamadan kirleticiler, tozlar yayılırsa, gök kızıla döner.

Partiküllerin boyu uygun olsa, Ay bile mavi olur. “Nadiren” anlamına 
gelen* “Ay maviye döndüğünde” sözü buradan geliyor olabilir.

Mars’ın göğü pembe ya da sarı olabilir çünkü rengi belirleyen tek şey, 
ince atmosfere toz fırtınalarıyla saçılmış partiküllerin boyutudur.

Dünya atmosferinin yukarılarında Güneş ışığını saçacak moleküllerin 
sayısı azdır. Bu yüzden gök mavi değil, kapkaradır.

*  İngilizcedeki.
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3. Dolunay neden doğarken büyük olur?

Kısa yanıt: Aslında büyük değildir. Evet, ufukta, henüz alçaktayken, 
sahiden de (Güneş gibi) büyük görünür ama bu optik bir yanılsamadır.

İşte kanıtı: Küçük bir madeni parayı kol mesafesinde tutun. Yeni 
doğan Ay’ın göreceli boyutunu madeni paranın boyutuyla kıyaslayın. 
Sonra…

… aynı şeyi Ay gökte iyice yükseldiğinde tekrarlayın. Ay’ın boyutunun 
birebir aynı olduğunu göreceksiniz. Buna “Ay yanılsaması” denir.

Doğan ya da batan Güneş için de aynısı geçerlidir. Ancak Güneş’e 
uzun uzun bakmadığımızdan bu etkiyi daha çok dolunayda fark 
ederiz.

Not: Takımyıldızlarda da aynı etki vardır. Büyükayı, uzak binaların 
hemen üstündeyken, en tepede olduğundan çok daha büyük 
gözükür.

Peki, nedir bu etkiyi yaratan? Bilemiyoruz. Belki de göğü %100 küresel 
olarak değil de (hatalı biçimde) hafif düzmüş gibi algılamamızdır.

Ay yanılsaması okyanus ortasından bakıldığında, çok daha az 
etkileyicidir. Ufuktaki ağaçların/binaların bu etkide önemli bir yeri 
olabilir.

Ay’ın büyük görünmesinin en olası nedeni, gerçek boyutunu çok iyi 
bildiğimiz uzak nesnelerle aynı görüş alanı içinde yer almasıdır.

Ay yanılsaması bir akıl yanılsaması ise, ağaç gibi tanıdık nesnelere sıradışı 
biçimde bakıp zihnimizi yanılttığımızda, yanılsama kaybolmalı…

Eğilerek yükselen Ay’a bacaklarınızın arasından bakın. Her şey ters 
ve sıradışı görünür. Ay yanılsamasıysa neredeyse tamamen ortadan 
kalkar.

Gökyüzü
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Aslında ufuktaki Ay, tepenizdeki Ay’dan azıcık daha “küçüktür”. 
Düşünün ki Ay o konumda, bir yerküre çapı kadar daha uzaktadır.

Öte yandan, her dolunay aynı büyüklükte görünmez çünkü Ay’ın 
eliptik yörüngesi, Dünya-Ay arasındaki mesafede büyük değişiklikler 
yaratır.

Unutmayın: Ay aslında gökte çok küçük bir cisimdir. Ressamlar 
tablolarında onu daima olduğundan çok daha büyük resmederler.
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4. Ay’ın neden evreleri vardır?

Ay’ın sürekli değişen görünümü: Yeniay, ilk dördün, dolunay, son 
dördün. Tam döngünün tamamlanması yaklaşık 29,5 gün sürer 
(kamer ayı).

Önemli olgu: Güneş’in aksine Ay kendi ışığını yaymaz. Sadece Güneş 
aydınlattığı zaman görülür; o zaman Güneş’in ışığını yansıtır.

“Evreleri” yaratan şey, Güneş’in aydınlatma oranındaki değişikliktir. 
Ay yüzeyinin bazen büyük, bazen de küçük bir kısmı aydınlanır.

Dünya gibi Ay’ın da (Güneş’e bakan) aydınlık ve karanlık bir yüzü 
vardır. Hep yarı ışıklıdır; daimi karanlık yüzü yoktur (kusura bakma 
Pink Floyd!).

Ay ile Güneş hemen hemen aynı yöndeyken, Ay arkadan aydınlanır. 
Biz Dünya’dan onun karanlık yüzünü görürüz. Buna Yeniay denir.

Bir hafta kadar sonra Ay yörüngesinin ilk %25’lik kısmını tamamlamış 
olur. Güneş Ay’ı batıdan aydınlatır. Biz (İlk Dördün) Yarımayı görürüz.

Bundan bir hafta sonra Ay Güneş’e ters yöndedir. Biz Dünya’dan 
onun aydınlanan bölümünü görürüz. Buna dolunay denir.

Nihayet yörüngesinin %75’ini (Son Dördün) tamamlayan Ay, 
doğudan aydınlanır. Batıya bakan yarımküresi şimdi karanlıktır.

Hatırlatıcı not: İlk Dördünde Ay sadece gecenin ilk yarısında, Son 
Dördünde ise sadece gecenin ikinci yarısında görülür.

Ay dolunayken Güneş’in tam karşısındadır, bu yüzden gün batımı 
civarında doğar, gün doğumu civarında batar. Yani tüm gece 
görülebilir.

Ortalama Ay döngüsü 29 gün, 12 saat, 44 dakika, 2,9 saniyedir. 
Yahudi/İslami takvimler halen kamer ayını temel alır.

Ay’dan bakınca Dünya da evrelerden geçer. Ay’daki bir astronot 
Yeniayda Dünya’yı tam daire biçiminde görür, bunun tersi de 
geçerlidir.

Gökyüzü
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5. Ay tutulması nedir?

Ay tutulması Dünya, Ay’a düşen Güneş ışığını engellediğinde olur. 
Özellikle ürkütücü kızıl rengi yüzünden, hayli etkileyici bir fenomendir.

Ay tutulması için Dünya’nın Güneş ile Ay’ın arasında olması gerekir. 
Dolayısıyla, Ay tutulması sadece dolunay zamanında gerçekleşebilir.

Ay yörüngesi Dünya ekvatoruna hafifçe eğimlidir. Dolunay Dünya 
“gölgesinin” biraz altından veya üstünden geçtiğinde, Ay tutulması 
olmaz.

Tam Ay tutulması: Dolunay önce Dünya’nın dış, yani “yarı gölgesine” 
girer; Güneş ışığının yalnız bir kısmı engellenir. Ay “bulanık” görünür.

Ardından Ay merkezî, yani “tam gölgeye” girer. Ay’dan küçük bir 
dilim kaybolur, o dilim giderek büyür. Sonunda Ay tamamen tutulur.

İlginçtir ki yüzeyine doğrudan Güneş ışığı düşmese bile Ay tamamen 
gözden kaybolmaz. Onun yerine koyu turuncu-kızıl bir renkle ışıldar.

Tutulan Ay’ın kızıl görünmesinin nedeni, Dünya atmosferinden geçen 
Güneş ışıklarıdır. Hava molekülleri gölgeye biraz ışık “saçar”.

Anlamak için: Tam Ay tutulmasında Ay’da olduğunuzu düşünün. 
Dünya’nın gölgesindesiniz, yani Güneş Dünya tarafından 
engelleniyor/görünmüyor.

Ama Dünya karanlık olsa da çevresindeki atmosfer gün batımı gibi 
kızıl bir halkayla ışıldıyor. Sonuç: Ay, hafif kırmızı bir renk alıyor.

Ay tutulmasında dolunay önce sönük, sonra karanlık ve kızıl olur. Pek 
çok yıldız görünür hale gelir. Tam evre 1 saat 40 dakika sürebilir.

Bazı Ay tutulmaları parçalıdır (Ay’ın bir parçası tam gölgenin içinden 
geçer) ya da gölgelidir (hemen hemen görülmez niteliktedir).

Tam Ay tutulması: 10 Aralık 2011 (Asya, Avustralya), 15 Nisan 2014 
(Amerika kıtası, Avustralya), 8 Ekim 2014 (K. Amerika, D. Asya, 
Avustralya).
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6. Tam Güneş tutulması nedir?

Tam Güneş tutulması hiç şüphesiz tanıklık edebileceğiniz en 
muhteşem doğa fenomenidir. Görmeden asla ölmeyin.

Güneş tutulması, Ay Güneş’in önünden geçerken olur. Ay’ın 
Dünya ile Güneş arasında olması gerektiğinden, bu ancak Yeniayda 
gerçekleşebilir.

Her Yeniayda tutulma olmaz. Ay’ın yörüngesi hafifçe eğik olduğundan, 
bu evrede Ay genellikle Güneş’in altından ya da üstünden geçer.

Tutulmada, Ay’ın gölgesi dar enli “tam tutulma” hattını izleyerek, 
Dünya üstünden geçer. Bunu görmek için doğru zamanda, doğru 
yerde olun.

Parçalı evre sırasında Ay, Güneş diskinin genişçe bir alanını örter. 
Sonunda sıcaklık düşer, ışık tuhaflaşır, hayvanlar tedirginleşir.

Son anlarda gölge yerde hızla ilerler, gezegenler gündüz vakti 
görünür, son Güneş ışığı “elmas halkanın” üstünde bir mücevher gibi 
ışıldar.

Ardından karanlık çöker, parlak yıldızlar görünür. Etrafı, Güneş’in dış 
atmosferi koronayla çevrili olan Ay, gökte kara bir deliği andırır.

Tam tutulma sadece birkaç dakika sürer. Müthiş duygusal bir olaydır 
(ağlayan bile olur!). Tutulma sonundaki ilk Güneş ışığıyla büyü 
bozulur.

Tam Güneş tutulması, kozmik rastlantının sonucudur. Güneş Ay’ın 
400 katıdır ama 400 kat uzakta olduğundan, Ay’la aynı büyüklükte 
görünür.

Bazen Ay Dünya’dan ortalamanın üstünde uzaklaşır. Görünür boyutu 
küçülünce Güneş’i tam örtemez. O zaman tam değil, “halkalı” 
tutulma olur.

Tam Güneş tutulması: 13 Kasım 2012 (K. Avustralya, Pasifik), 20 
Mart 2015 (K. Atlantik, Svalbard), 9 Mart 2016 (Endonezya, Pasifik).

Gökyüzü
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Evren Tweetlendi

7. Neden yazlar sıcak, kışlar soğuk olur?

Dünya yörüngesi kusursuz çember değildir. Hafifçe basıktır (elips). 
Yani, Güneş’e olan uzaklık değişir. Bununsa mevsimlerle ilgisi yoktur!

Olsa, Dünya’nın her yerinde mevsimler aynı olurdu. Oysa kuzey 
yarımkürede mevsim yazken, güneyde kıştır ve bunun tersi de geçerlidir.

Mevsimlerin asıl nedeni yerkürenin dönme eksenindeki eğikliktir. 
Sınıflardaki Dünya maketlerinde olduğu gibi, yerküre 23,5 derece 
yatıktır.

Haziran’da kuzey yarımküre Güneş’e doğru eğilir, güney yarımküre 
Güneş’ten uzağa. Altı ay sonra (Aralık) bunun tersi olur.

Yazın günler gecelerden uzundur. Güneş de gökte daha çok yükselerek, 
yeri daha fazla ısıtır. Net sonuç: Daha yüksek sıcaklık.

Kışın geceler günlerden uzundur. Güneş ufkun üstünde fazla yükselmez 
ve yerküre yüzeyini önemli ölçüde ısıtmaya yetecek kadar gücü olmaz.

Kuzey yarımküre gün ışığını en çok 21 Haziran, yaz ortası gününde (yaz 
gündönümü); en az 21 Aralık, kış ortası gününde (kış gündönümü) alır.

Okyanus ve atmosfer gün ışığı değişikliğine daha yavaş tepki 
verdiğinden, en sıcak/en soğuk aylar aslında yaz/kış gündönümleri 
sonrasıdır.

20 Mart ve 22 Eylül civarında Güneş ekvatorun tam üstündedir. Bahar/
sonbahar ekinoksu. Gece ve gündüzün uzunluğu her yerde aynıdır.

Ekseni eğik olan her gezegenin mevsimleri vardır. Mars mevsimleri 
bizimki gibi (benzeri bir eğim) ama daha uzundur (uzun yörünge 
periyodu).

Ama Güneş’e uzaklıktaki değişim Mars’ta daha büyük bir rol oynar 
çünkü Mars yörüngesi Dünya’dan eliptiktir. Mevsimleri de daha şiddetli.
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8. Takımyıldız nedir?

On binlerce yıl önce insanlar gece gökyüzüne bakıp rastgele dağılmış 
yıldızların belli birtakım şekiller oluşturduğunu hayal ettiler.

Bazı yıldız grupları boğa, köpek, ayı ve yılan gibi hayvanları andırıyordu. 
İşte takımyıldızlar böyle doğdu.

Sonraları başka yıldız gruplarına tanrı ve mitolojik varlık isimleri verildi. 
Romalı âlim Batlamyus (MS 90-168) 48 takımyıldız listeledi.

En ünlüleri: Büyükayı, Avcı, Aslan, Kuğu, Boğa, Koltuk, İkizler, Herkül.

16. yüzyıl sonlarında Hollandalı denizciler güney göğünü haritalayarak 
listeye Tukan & Cennetkuşu gibi yeni takımyıldızları eklediler.

Daha sonra kuzey yarımküreye Tilkicik & Kertenkele gibi yeni ve ilk 
bakışta göze çarpmayan takımyıldızlar eklendi.

1930’dan bu yana 88 takımyıldız tanımlandı. Gece göğünün her bir 
alanında takımyıldızlar belirlendi.

Takımyıldızın yıldızları birbirine çok uzak olabilir ve genelde 
bağlantısızdır. Yani takımyıldızlar “görünürde” belirlenmiş gruplardır.

Yakın bir yıldız ile ultra uzak bir gökada, gökyüzünde komşu olduğu 
sürece, aynı takımyıldıza dâhil olabilir.

Yıldızların gökteki düzenli hareketinin sonucu olarak takımyıldızların 
görünümü, Dünya’dan bakıldığında bile zaman içinde çok yavaş 
değişir.

Bazı takımyıldızlar daima görünür, bazılarıysa (ekvatordakiler hariç 
kimsenin gözüne) görünmez. Çoğu sadece belli bir mevsimde 
görünür.

İnkalar & Aborjinler “karanlık bulut takımyıldızlarını”; Jaguar gibi, bir 
hayvanı andıran, Samanyolu’nun kara toz bulutlarını belirlediler.

Gökyüzü
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Ayrıca ekliptik (Güneş’in rotası), Zodyak dışı bir takımyıldız olan 
Yılancı’dan geçer ki Yılancı da astrolojide herhangi bir rol oynamaz.

Zodyakta bazı parlak yıldızlar yer alır: Aldebaran (Boğa), Kastor ve 
Polluks (İkizler), Regulus (Aslan), Spika (Başak), Antares (Akrep).

Böylece Ay ve/veya gezegenler bu yıldızlardan biriyle sık sık güzel 
“kavuşum”lar yaşar. Hatta bazen Ay yıldızları gizler.

Gökyüzü




