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1. ÖZET 

 

 Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgilenen birçok insanın merak ettiği konuların 

başında “Ay’ın neden zaman zaman farklı görünüşlere sahip olduğu” sorusu 

gelmektedir. Bu soru özellikle bizlere yani Astronomi ve Uzay Bilimlerinde okuyan 

tüm öğrencilere yöneltilmektedir. Bu soruya net ve kapsamlı cevap vermek için “Özel 

Konu” dersinde bu çalışmayı hazırladım ve gördüm ki bütün farklılıklar üç genel 

başlıkta toplanmaktadır: Atmosferin neden olduğu renk farklılıkları, buz kristallerinin 

neden olduğu şekil farklılıkları ve göz yanılsamasından ileri gelen Ay illüzyonudur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. GİRİŞ 

 

 Yer’e yakın oluşu, Ay’ın gözlemini kolaylaştırdığından, bu gök cismi daha 

Eskiçağ’ın başından bu yana özenli incelemelere konu oldu. Nitekim Yunanlılar İ.Ö, 

Ay’ın boyutlarını ölçmeyi ve görünür deviniminin yasalarını bulmayı başardılar. On 

yedinci yüzyıl dürbünün bulunuşu, Ay yüzeyinin ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi 

bakımından yeni bir çağın başlamasını sağladı.  

 Dünya’dan yaklaşık 384000 km uzaklıkta bulunan Ay, Dünya çevresindeki 

dolanımını 27 gün 7 saat 43 dakikada (yıldız ayı) tamamlar. Aynı süre içinde kendi 

ekseni çevresinde de döner. Kendi ışığı olmadığından, sadece Güneş’ten aldığı ışığı 

yansıtır. Dünya’dan görülen değişik görünümleri veya evreleri, gezegenimize ve 

Güneş’e göre, Ay’ın görece konumunun değişiklikleriyle açıklanır. 

 İnsanlık tarihi boyunca Ay kimi zaman Tanrı olmuş, kimi zaman korkulara 

neden olmuştur. Ama en çok aşklara, şarkılara, şiirlere konu olmuş muhteşem bir gök 

cismidir. Yıllar yılı insanları farklı görünüşleriyle büyüleyen Ay’ın “neden bu 

farklılıkları gösterdiğini” açıklamak için bu “özel konu” hazırlanmıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. PORTAKAL RENGİ AY 

 

 
 

Resim 1. 12 Şubat 2001 yılında gece yarısı çekilmiş bir fotoğraf. 
 

 İlk doğduğunda Ay’ın renginin portakal rengi ya da sarı olmasının nedenini hiç 

merak ettiniz mi? Bu etki dünyanın atmosferi tarafından yaratılır. Portakal renginin 

nedeni ışığın atmosferden geçerken bazı renklerin dağılmasındandır. 

 Atmosfer dünyanın etrafında görülen beyaz haledir. İçi duman veya sisle 

dolmadan onu görmeniz mümkün değildir. Ama atmosfer oradadır. Atmosfer küçük toz 

parçacıklarından, dumandan, sisten ve nefes alıp verdiğimiz hava moleküllerinden 

oluşur. Havadaki tüm bu maddeler ışığın kırılmasına yol açar. Ne kadar çok havanın 

içinden bakarsak o kadar çok ışık dağılır ve nesnelerin şeklini daha çok bozar. 

 Ay ufka yakın olduğu zaman aydan gelen ışınlar, ay tam tepede olduğu zaman 

gelen ışınlara göre atmosfer içinde çok daha fazla yol alır. Ay ışığı size ulaşana kadar 

görülebilen ışığın mavi-yeşil ve mor parçacıkları hava molekülleri tarafından 

soğurulmuştur. Bu yüzden sadece sarı, portakal rengi ve kırmızı olanları görürsünüz. 

Ay, yılın her zamanında portakal rengi olabilir. Bazen tam tepede iken de portakal 

renginde görülür. Bu atmosferde çok toz, duman veya kirlilik olduğu zaman oluşur. Bu 

toz zerrelerinin büyüklüğü sizin hangi rengi göreceğinizi belirler. 



 
 

Resim 2. dünyada bulunan gözlemcinin Ay’a bakış doğrultuları 

Önce tam tepenizde duran beyaz Ay’a bakınız (Resim 2). Ay’ı gösteren okun 

kırmızı bölümüne bakın. Okun bu kırmızı bölümü Ay’ı görmek için, içinden baktığımız 

atmosferi gösterir. Tam doğuda, doğmakta olan portakal rengi Ay’ı gösteren oka bakın. 

Mavi okun kırmızı oktan ne kadar uzun olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu bize 

batmakta ya da doğmakta olan Ay’a bakarken üç kat daha fazla atmosferin içinden 

baktığımızı gösterir. Bu nedenle, bizimle, doğan ya da batan Ay arasında birçok 

parçacık vardır ve bu parçacıklar da ışığın sapmasına ve dağılmasına neden olur. 

 Bazen Ay tam tepedeyken de portakal rengi görülebilir. Bu, atmosfer yoğun bir 

şekilde tozlu, dumanlı ve kirli olduğu zaman olur. Atmosferdeki bu parçacıkların 

büyüklüğü göreceğiniz rengin ne olacağını belirler. Bazen Ay kırmızı, portakal rengi... 

hatta mavi bile olabilir. 

 Öyle görülüyor ki Ay yılın farklı zamanlarında farklı renklerde görünüyor. 

Örneğin, sonbaharda görülen Hasat Ay’ı büyük ve portakal renginde olur. Bunun iki 

nedeni var: Ay’ın uzayda izlediği yol ve yerkürenin iklimi. Yılın belli zamanlarında, Ay 

farklı açılarla doğup batar. Bazen Ay gökyüzünde daha alçakta durur ve hiç tepeye 

yükselmez. Yer atmosferi de yılın belli zamanlarında belli değişlikler yaşar. Bazı 

aylarda atmosferde normalden daha fazla toz parçacıkları bulunur; bazı aylarda ise çok 

daha fazla bulut parçacıkları bulunur. Atmosferdeki her ekstra parçacık daha fazla ışık 

dağılması anlamına gelir. 



 Sonbaharda, birçok çiftçi ürününü hasat eder. Ürünün bulunduğu toprakta çok 

sayıda toz yerinden oynar. Bu toz atmosfere yayılır. Aynı zamanda sonbahar mevsimi 

boyunca Ay gökyüzünde daha alçakta durur. Böylece, gökyüzünde daha fazla toz 

bulunduğundan ve Ay da ufka yakın olduğundan Ay portakal rengini alacaktır. Bu 

yüzden “ Hasat Ayı ” adını almıştır. 

 Atmosferdeki kirlilik de aynı renk bozulmasına yol açabilir. Eğer Los Angeles 

da yaşıyorsanız (ki orada hava kirliliği yoğundur.), Ay sürekli renkli görünecektir. Eğer 

hava kirliliği çok yoğunsa, Ay’ı hiç göremeyebilirsiniz bile! 



              

4. NEDEN AY TUTULMASI AY’I KIZILA BOYAR? 

 

 Ay tutulması sırasında onun kızıl renkte görülmesinde yine dünya atmosferi rol 

oynar. 

 Ay ışınları yansıyan güneş ışınlarından başka bir şey değildir. Gün ışığı olmadan 

bile dünya, uzaydaki iki parlak komşumuzun arasından geçerken güneş ışığının 

doğrudan Ay üzerine düşmesine engel olur, ama Ay yine de parlar (örneğin tutulma 

sırasında).  

 Peki neden tam tutulma süresince Ay’ı hala görebiliyoruz? Çünkü hala biraz gün 

ışığı ona vurmaktadır ve bunun için de atmosfere teşekkür etmeliyiz. Atmosferdeki 

parçacıklar güneşten gelen ışık ışınlarının dünyanın üzerinden kavis çizerek aya 

ulaşmasını sağlar. Bazıları kırılır ya da bükülür. Onlar atmosfer aracılığıyla yön 

değiştirirler ve dünyanın arkasından dolanarak gün ışığından engellenen Ay’a ulaşır. 

 Böylece Ay hala gökyüzünde görülebilir. Fakat güneşin kırılan ışınlarından 

dolayı Ay garip bir kızıllıkla aydınlanır. Bazen bakır veya pas renginde de olur. 

 Bunun nedeni bu ışınların atmosferde yol alırken kırılmak zorunda 

kalmalarındandır. Güneş ışını ne kadar çok atmosferden geçerek yoluna devam etmek 

zorunda kalırsa tayftaki daha kısa dalga boylu ışınlar – mavi, mor – atmosfer içindeki 

taneciklerin neden olduğu saçılma sonucunda o kadar çok dağılır ve gözlemciye 

ulaşamaz. Bu yüzden gün batımları ve gün doğumları sarı, kırmızı ve pembedir. Güneş 

ilk doğduğunda ya da batmak üzereyken yani alçakta olduğunda, atmosfere dar bir 

açıyla çarpan ışınlar gözünüze gelirken daha fazla atmosferik parçacıkla savaşarak yol 

almaktadır ve bu yolu kırmızı dalga boyları daha iyi alır. 

 Ay tutulması sırasında kırılan güneş ışınlarına da aynı şey olur. Güneş ışınları 

dünyanın üstündeki atmosfere dar açılarla çarpar ve güneş ışınlarından saklanan Ay’ın 

üzerine yeniden yönlendirilene kadar yoğun atmosferde yol alır. Bu kadar engeli 

aşabilecek olan sadece tayfın kırmızı bölgesidir. Böylece tam tutulma sırasında Ay 

gökyüzünde ürkütücü bakır bir topa dönüşür. 

 Kulağa tuhaf gelebilir ama Ay tutulmaları aslında parlaklıklarına göre 

sınıflandırılır. Danjon ölçeğinde (Andre Danjon, Fransız astronom) çok az gördüğünüz 



ay sıfır, tam tutulma boyunca parlak bakır kızılı renginde veya portakal rengindeki ay 

dördüncü sınıftadır. 

 Tam Ay tutulmaları, atmosfer, volkanik tozdan arındığı zaman daha parlak 

olmaktadır. Kirli atmosfer daha çok güneş ışığını engeller ve tutulmayı sönükleştirir. 

Hava da aynı şeyi yapar, ama burada kastedilen, havaların bulutlu olması değildir. 

Kürenin etrafındaki hava da önemlidir. Küresel atmosfer ne kadar bulutluysa o kadar az 

güneş ışığı Ay’a ulaşır ve biz o kadar sönük görüntü elde ederiz. 



5. MAVİ AY 

 

  Resim 3. Ay’ın mavi renkte görünümü 

   

Mavi Ay için aslında iki tane tanım vardır. Daha güncel olan tanıma göre, Mavi 

Ay aynı ay içerisinde gözlenen ikinci dolunaydır, ki bu 1999 yılında iki kez meydana 

gelmiştir. Hem Ocak hem de Mart’ ta iki dolunay olmuştur ama Şubat’ ta hiç 

olmamıştır. Kasım 2001’de iki tane dolunay vardı ve Kasım’ın 30’undaki Mavi Ay’dı. 

 Astronomi terimleri arasında ‘Mavi Ay’ bir mevsimde gözlenen dört dolunaydan 

üçüncüsüne verilen addır. Genellikle bir mevsimde üç tane dolunay olur, her takvim ayı 

için bir tane. Bununla beraber, ara sıra bir ay iki tane dolunaya şahit olur. Bu durumda o 

mevsim dört tane dolunay olur. Üçüncü dolunay o mevsim için son dolunay olmalı ama 

değildir; böylece de ona Mavi Ay adı verilir. 

 Mavi Ay gözlenebilir olduğunda diğer dolunaylardan hiçbir farkı yoktur, çok 

ender de olsa gerçekten mavi renkli olduğu da olur. Ay’ın bu mavi görünümüne 

atmosferdeki duman ve toz parçacıkları neden olabilir. Atmosferdeki kirliliğin ışığı 

dağıtmasından dolayı Ay ışığı tayfının kırmızı bölgesi mavi bölgesinden daha fazla 

kırılır ve bu durumda Ay ışığı beyazdan çok maviye çalar, böylece de Ay mavi görülür. 

1950’de İsviçre’de ve 1951’de Kanada’da meydana gelen orman yangınlarından sonra, 

özellikle de 1883’te Krakatoa’daki yanardağ patlamasından sonra yaklaşık iki yıl Ay 

mavi görülmüştür. 



 Fakat, en iyi bilinen fiziksel tanımlama bir ay içerisinde ikinci dolunaya Mavi 

Ay dendiğini ifade edendir. Bu her 19 yılda bir yaklaşık yedi kez olur, ama tarihleri 

dünyanın farklı yerlerinde farklı farklı verilir, çünkü her ne kadar bütün gezegende 

dolunay aynı zamanda görünse de yerel saatler arasında fark vardır. Örneğin 1999’da 

bulunduğunuz yere ve Ay’ın ışığından faydalanma sürelerinize göre en az dört değişik 

senaryo vardı. 

dolunaylar ve mavi aylar: Ocak - Mayıs 1999  

UT  Sydney  Tokyo  Beijing  London  

02 Ocak 99 
02:50  

02 Ocak 99 
13:50  

02 Ocak 99 
10:50  

02 Ocak 99 
09:50  

02 Ocak 99 
02:50  

31 Ocak 99 
16:07  

01 Şubat 99 
03:07  

01 Şubat 99 
00:07  

31 Ocak 99 
23:07  

31 Ocak 99 
16:07  

02 Mar 99 
06:59  

02 Mar 99 
17:59  

02 Mar 99 
14:59  

02 Mar 99 
13:59  

02 Mar 99 
06:59  

31 Mar 99 
22:49  

01 Nisan 99 
08:49  

01 Nisan 99 
07:49  

01 Nisan 99 
06:49  

31 Mar 99 
23:49  

30 Nisan 99 
14:55  

01 May 99 
00:55  

30 Nisan 99 
23:55  

30 Nisan 99 
22:55  

30 Nisan 99 
15:55  

30 May 99 
06:40  

30 May 99 
16:40  

30 May 99 
15:40  

30 May 99 
14:40  

30 May 99 
07:40  

 

 Mavi Ay’lar, bu formüle göre, kaba bir hesapla her üç yılda bir görülürdü. 

Dolunay oluşum süresinden daha kısa olan Şubat ayı, dolunayın görülmeme olasılığı 

olan tek aydır ki bu da ‘çift mavi ay’ deyimini doğrular (genellikle Şubat’ta bir tane ve 

Mart’ta bir tane olmak üzere). Evrensel zaman hesaplamalarına göre, aşağıdakiler 19 

yıllık periyoda göre Mavi Ay’ ın görülebileceği aylardır. 

 

Mavi Aylar 1999 - 2020: "second in a month" rule  

aylar  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

1999              

2001              



Mavi Aylar 1999 - 2020: "second in a aylar" rule  

aylar  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

2004              

2007              

2009              

2012              

2015              

2018              
 

Formül 

  

 Olson, Sinnott ve Feinberg 1819 ile 1962 yılları arasındaki “Çiftçilerin Temel 

Almanağı’nın” 40 değişik sayısını incelediler. Buldukları düzinelerce Mavi Ay’dan 

hiçbiri bir takvim ayının ikinci dolunayına denk gelmiyordu, ama kendini tekrar eden 

bir yapı gördüler: hepsi de ekinokslardan ve gündönümlerinden bir ay öncesine denk 

geliyordu. O zaman Almanak hangi formülü kullanıyordu? 

 Birkaç sıra dışı uyarlama dışında, büyük oranda bir matematiksel model ortaya 

çıkıyor ve hesaplamanın mevsimsel olduğu anlaşılıyor. Almanak tropikal yılı 

kullanmaktadır, tropikal yıl 21 Aralık kış ekinoksuyla başlar ve biter. Güneşin eliptik 

yolunun yerine gerçek olmayan dinamik Güneş baz alınır. Bu Güneş aynı hızda yılı dört 

mevsime bölerek hareket eden hayali bir güneştir. 

 Roma İmparatorluğunun düşüşünü izleyen karanlık çağlarda, Avrupa’ da fen ve 

matematiğin bulmak istediği şey, İncil’ deki ipuçlarını takip ederek Paskalya Yortusu’ 

nun doğru tarihini bulmaktı. Bu tam olarak Paskalya Ayı’nın on dördüncü gününü takip 

eden Pazar gününe denk gelmeliydi ve Paskalya Ay’ı da bahar ekinoksunun olduğu gün 

yani 21 Mart günü ya da bir sonraki gün olmalıydı. Bu, asla 22 Mart’tan önce veya 25 

Nisan’dan sonra olamazdı. 

 Geleneksel olarak bir yıl içinde on iki dolunayın da özel adları vardır, bazıları 

yukarıda olduğu gibi dini adlar - Noel’den önceki, Noel’den sonraki Ay - ya da 

mevsimsel aktiviteleri ve olayları tanımlayan adlar olurdu. Un Ay’ı, Saman Ay’ı, Hasat 



Ay’ı ve Avcılar Ay’ı gibi. Mavi Ay’ın temel fonksiyonu yıl içerisinde bir on üçüncü 

dolunay olduğu zaman, yukarıda bahsi geçen bu dini ve Ay’a ait olaylar arasındaki 

ilişkiyi bozmadan korumaktı. 

 Bu kurala göre, Mavi Ay genellikle üç dolunay içeren sabit dört mevsimin 

üçüncü dolunayıdır ve hep Mayıs’ın, Şubat’ın, Ağustos’un ve Kasım’ın yirminci ve 

yirmi üçüncü gününe denk düşer. Aşağıda yine evrensel zamanı kullanarak, on dokuz 

yıl boyunca hangi aylarda dolunay görüleceğini içeren bir tablo bulunmaktadır. 

 

mavi aylar 1999 - 2020: farmers' almanac rule  

aylar  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

2000              

2002              

2005              

2008              

2010              

2013              

2016              

2019              
 

 

 



6. AY IŞIK EFEKTLERİ 

 

 Koşullar uygun olduğunda Ay, ilginç görsel efektler meydana getirebilmektedir. 

Gökkuşağına benzeyen Ay halkaları, Ay yaylarının çoğunluğu, Yalancı Ay’lar, Ay 

sütunları bunlara örnektir. Güneş ışığı su damlacıklarının arasından kırıldığında 

gökkuşağı oluşur. Aynı etki Ay ışığının buz kristallerinin arasından kırılmasıyla da 

oluşmaktadır. Aşağıda bu ilginç olguyla ilgili birkaç fotoğraf ve örnek bulunmaktadır. 

 

6.1 Ay Çevresindeki Halka (Ay Halesi) 

 

 Resim 4. 22 derecelik çapa sahip halkalı Ay 
 
 Ay ışığının kırılmasıyla oluşan ay çevresindeki halka üst atmosferdeki buz 

kristallerinden kaynaklanır. Buz kristallerinin şekli ışığın halka biçiminde 

odaklanmasına yol açar. Buz kristalleri aynı biçimde olduğu için, ki bu heksagonal bir 

şekildir, Ay halkaları da neredeyse her zaman aynı büyüklüktedir. Kristallerin farklı 

açıları tarafından üretilen haleler arasındaki uzaklık görülen açıyla orantılıdır. 

Kristaldeki farklı açılar 46 derecelik açıyla haleler oluşturabilirler. 46 derecelik açıyla 

oluşan haleler 22 derecelik açıyla oluşan halelere göre daha büyüktür. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Ay Halesinin Anatomisi 

 

 
Resim 5. Bulut kristalleri heksagonal prizmaların çeşitleridir. Altıgendir ve şekilleri 

uzun sütunlardan, farklı yüzey büyüklüklerine sahip ince düz yüzey şekilleri arasında 

değişir. 

Ay çevresinde görülen halka yüksek atmosferdeki heksagonal (altıgen) buz 

kristallerinin arasından geçen ışıktan oluşur. Bu buz kristalleri, kamera objektifinin ışığı 

kırmasına benzer biçimde ışığı kırar ya da bükerler. Halka, 22 derecelik bir çapa sahiptir 

ve bazen -eğer şanslıysanız- 44○ çaptaki ikinci bir halkayı da tespit etmeniz 

mümkündür. 6,096 km ya da daha fazla yükseklikte seyreden ince, yüksek sirrus 

bulutları donmuş üstün serin su damlacıklarından yaratılmış olan küçük buz kristallerini 

kapsar. Bu kristaller ışığı farklı yönlere yansıtan ve kıran mücevherler gibi hareket eder. 

 

6.3 Yalancı Ay (Ay halesinin içinde  bazen görülen parlak nokta) 

 

esim 6. 16 Ağustos 2000 de Belper Derbys’te görülen Yalancı Ay  

n her iki tarafında 

beliren daha çok kırmızı ve mavi olan ışık patlamalarıdır. Her iki olay da 9,144 km 

 

R

 Yalancı Ay’lar, yalancı güneşlerin sönük versiyonudur: ayı



yükseklikteki neredeyse görünmez olan bulutların işidir. Bulutlar daha çok elmas tozu 

diye bilinen kristallerden oluşur. 22○ çapta da görülebilen Yalancı Ay’ın resmi adı 

Paraselene’ dır. Eğer görüntü 90○, 120○ veya 140○ de ise o zaman Parantiselene diye 

bilinir. 

 

6.4 Ay Korona’ sı 

 

 Resim 7. 9 Ocak 2001 de görülen Ay Korona’sı 

 

 Ay ışığının sebep olduğu gibi 

oronalar da yüksek ince bulutlar tarafından üretilir. Ancak halelerin aksine koronalar 

.5 Ay Yayları 

ilginç bir olayda koronadır. Tıpkı Ay haleleri 

k

çok küçük ebattadır. Tipik bir korona, sadece çapı Ay çapının iki katı olan ve Ay’a çok 

yakın olan ışın kırılmasından meydana gelen koyu çizgilerdi. Güneşin gökkuşağı kadar 

yoğun olmasa da koronalar farklı renklerde ortaya çıkabilir. Çok ender durumlarda ise 

Ay haleleri ve Ay koronaları birlikte görülebilirler. 
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Resim 8. 4 Temmuz 2001 de Salt Pond Bay de çekilmiştir. 

 Geceleyin gözüken gökkuşağı bazen Ay yayı diye adlandırılır çünkü Ay’dan 

gelen ışığın k  adlandırılır. ırılmasıdır. Aynı şey gündüz süresince gökkuşağı diye

Gündüz vakti olan eşiyle aynı biçimde gerçekleşir sadece güneş ışığı yerine Ay ışığı 

kullanılır. Herhangi bir gökkuşağı, yağmur damlalarına çarpan ve yağmur damlasının 

içine giren ve aynı açıyla yağmur damlasından dışarı yansıyan ışıktan elde edilir. Işık 

dönüş yolunda damlayı terk ederken damlanın diğer tarafı bir prizma gibi davranır ve 

ışığı gökkuşağının renklerine ayırır. Gündüz oluşan gökkuşakları güneş ışığının 

yoğunluğundan dolayı daha belirgindir, Ay ışığıyla oluşan yaylar gökkuşağına benzer 

biçimde olup daha zayıf renktedir. Ay yayları gökyüzünde Ay’ın karşı tarafında görülür. 

 

6.6 Ay Sütunları 

 

 
 

 Ay sütunları ufukta Ay doğarken ve batarken görülebilirler. Onlar Ay’ın üstüne 

eya altına doğru yayılan ışığın solgun sütun biçimindeki görüntüleridir. Sütunlar 

gökyüzünde buz kristallerinin Ay gibi güçlü bir ışık kaynağını yansıtmasıyla belirirler. 

v



Düz yüzey ya da kolon biçimindeki kristaller ışığın gözlemciye yansımasını sağlayan en 

uygun yüzeylerdir. Çünkü sütunları oluşturan ışınlar yansırlar ama kırılmazlar, onlar 

gelen ışının rengini alırlar. 



7. AY İLLÜZYONU 

 

 Ay’ın ufuk çizgisinin tam üzerine geldiğinde daha büyük göründüğünü fark 

ettiniz mi hiç? Genellikle buna verilen cevap basitçe şudur: “Ay ufuk çizgisine yakın 

olduğu için daha büyük görülür.” Bu pek tatmin edici bir cevap değildir çünkü ufuk 

çizgisi ve tepede olan Ay aslında aynı büyüklükte ve eşit uzaklıktadır. O zaman bunun 

bilimsel bir gerekçesi var mıdır? 

 Bunun nedeni Ponzo illüzyonu adı verilen bir çeşit göz aldanmasıdır. 1913’de 

Mario Ponzo’nun ortaya attığı fikre göre beyin bir nesnenin büyüklüğünü belirlerken 

arka plandaki diğer nesnelerden etkilenir. Şu deneyi yapın:  

 

ADIM 1: Yukarıdaki şekle bakın. Hangisi daha büyük, A kutusu mu, B kutusu mu? 

ADIM 2: Şimdi kağıt ve kalem alın. Kağıdı resmin üzerine koyun ve A kutusunu 

işaretleyin. 

ADIM 3: Kağıdı B kutusunu kaydırın. İşaretlediğiniz ölçüm A kutucuğunun daha büyük 

olduğunu mu gösterdi?  

 Çoğu insan A kutusunu daha büyük zanneder, ama hızlı bir ölçüm kutuların aynı 

büyüklükte olduğunu gösterir. A kutusu B kutusundan daha büyük görülür çünkü arka 

plan bunu böyle sanmamıza yol açar ve tren raylarının uzaklaştıkça küçülmesi bu 

kutuların bize farklı uzaklıklarda olduğu izlenimini verir. Beyin, A nesnesi daha uzakta 

iken A nesnesini B nesnesiyle aynı büyüklükte görüyorsa A nesnesinin B den daha 



büyük olması gerektiğini bilir. Bu, gerçekten tren raylarına oturup bakıldığında 

doğrudur da. 

 Peki bu Ay illüzyonunu nasıl açıklar? Gökyüzü düz bir kubbe gibi düşünülür ve 

tepemizdeki gökyüzü, ufuktaki gökyüzünden daha yakın zannedilir. Bu yanılgı belli bir 

uzaklıkta hareket eden ve tepede iken  daha yakın, ufukta ise daha uzak olan bulut, uçak 

ve kuşlar yüzünden meydana gelir. 

 

 Ay tabi ki gökyüzünün daha ilerisindedir ve bulutlardan, uçaklardan ve 

kuşlardan çok daha uzaktadır, tepede ya da ufuk çizgisinde olduğu zaman da büyüklüğü 

değişmez. Ama beynimiz Ay’ ı gökyüzüne takılmış, yassı bir disk gibi algılar. İşte bu 

yüzden Ponzo etkisi görülür. Beyin şu sonuca varır; Ay ufuk çizgisine yakınsa çok 

uzaklarda olmalıdır, ama büyüklüğü azalmadığına göre o zaman Ay tam tepede 

olduğundan (ki o zaman yakında olduğu sanılır) çok daha büyük olmalıdır. 

 Ay’ın ufuk çizgisinde daha büyük görülmesi tamamıyla bir görsel yanılgıdır, 

ama bundan sorumlu olan gerçekten Ponzo etkisi midir? Wisconsin Üniversitesinden 

Dr. Don McCready alternatif bir açıklama sunmuştur: 

 Onun  açıklaması oculomotor macropsia ve oculomotor micropsia adı verilen bir 

çift yanılsama üzerine kurulmuştur. Oculomotor macropsia, uzaklık işaretlerine 

dayanarak nesneler daha uzakta algılandığı zaman, nesneleri daha geniş açıda görmeye 

neden olur. Oculomotor micropsia, uzaklık işaretlerine dayanarak nesneler daha 

yakındayken nesneleri daha küçük açıda görmeyi sağlar. 

 Tepede duran Ay, uzaklığı konusunda yanılgıya düşürür, göz Ay’ı 1 – 2 metre 

uzaklıkta görmeye yol açar (halbuki çok uzak olduğu bilinir) ve oculomotor micropsia 

normalde algılanandan daha küçük gösterir. Ay ufukta olduğunda, çevredeki binalar ve 

ağaçlar onun çok uzakta görülmesine yol açar. Buna oculomotor macropsia sebep olur 

ve Ay’ı olduğundan daha büyük gösterir. 

 Neden oculomotor macropsia ve micropsia vardır? Muhtemelen yüze yakın olan 

nesneleri başı daha hızlı ve kolay çevirip bulmayı sağlamak için. Çünkü gözler başın 



önünde olduğundan ve baş kafatasına bir eksen etrafında yakın olduğundan sağdaki ve 

soldaki nesneleri gören açıyla, onlara doğru dönüp tam karşıdan görülen açı arasında 

farklılık olacaktır. Nesne ne kadar yakın olursa bu fark o kadar artar. Micropsia, 

içgüdüsel olarak, bir nesneyi bulmak gerektiğinde yeterli miktarda doğru dönüşü 

yapabilmeyi sağlar çünkü nesne yakında olabilir ve tehdit oluşturabilir. Çünkü 

micropsia yakın nesneler için vardır, macropsia bunun tam tersidir, uzaktaki nesneler 

için vardır. Macropsia’nın yanlış algılanması, nesnelerin çok büyük görülmesi, uzak 

nesneler için kabul edilebilirdir çünkü onlar anlık bir tehdit oluşturmaz ve onları bulmak 

için boyun gerektiği gibi çevrilebilir. 

 Bu “ Ay illüzyonu ” adı verilen göz aldanmasını açıklayabilmek için birkaç 

deney yapmak en iyisi olacaktır. Tek gereksinmemiz olan bir kalem, herhangi bir boru 

ve elleriniz. Dolunayın ya da yaklaşık dolunayın gözleneceği bir geceyi bekleyin. 

Dolunayın tam ufuk çizgisinden kurtulduğu anı ve de tepeye çıktıktan sonraki anı 

yakalamaya çalışın. 

 

Deney 1: 

 

 Uzaya ait cisimler her zaman aynı büyüklüktedirler, ister ufka yakın, ister tepede 

olsun fark etmez. Güneş ve Ay her zaman yarım derecelik bir açısal çapta bulunur. 

Bunu kendinizde ispat edebilirsiniz! Sıradan bir kurşun kalemin ucundaki silgi bir kol 

uzaklığında tutulduğunda yaklaşık olarak yarım derecedir. Kalemi bir kol uzaklıkta 

tutup aya bakarsanız, Ay ister ufukta ister tepede olsun silgi ay ile aynı genişliktedir! 

Hiç kimse bu Ay illüzyonunu niçin gördüğümüzden emin olamamaktadır, ama bu 

kesinlikle bir göz aldanmasıdır. 

 

Deney 2: 

 

 Aya ufak bir deliğin arasından bakmak, mesela işaret parmağımızla baş 

parmağımızın arasına denk getirmek ya da bir borunun arasından bakmak gibi. Ay 

birden küçücük olur çünkü beynimiz onu içinden baktığımız şeyin büyüklüğü kadarmış 

gibi algılamamızı sağlar. Arasından baktığımız nesneyi kaldırdığımızda sınırlama kalkar 

ve Ay tekrar kocaman oluverir. 



Sonuç:  

 Bu bir yüzyıl yaşındaki soruyu cevaplamak için tartışma devam etmektedir. 

Bilimde bir konu üzerine tek bir teoriyi benimsemek oldukça uzun zaman alır. Bu 

yüzden benim önerim bu harikulade yanılsamanın tadını çıkarmanızdır. 



8. SONUÇ 

 Ay’ın gözlenmesi sırasında Ay’ın bulunduğu yere ve atmosferde izlenen yolun 

uzunluğuna göre, atmosferde bulunan toz parçacıkları, duman ve kir ışığın sapmasına ve 

dağılmasına neden olur. Böylece, Ay portakal rengi görülür. 

 Tam tutulma sırasında atmosferdeki parçacıklar güneş ışınlarının, kırılarak ya da 

bükülerek dünyanın arkasından Ay’a ulaşmasını sağlar. Işınlar yine atmosferdeki 

parçacıklar tarafından saçılır ve gözlemciye ulaşmaz. Bunu aşabilen sadece tayfın 

kırmızı bölgesidir. Böylece Ay kızıl görülür. 

 Ay’ın mavi görünmesine atmosferdeki duman ve toz parçacıkları neden 

olmaktadır. Ay ışığı tayfının kırmızı bölgesi mavi bölgesinden daha fazla kırılır ve bu 

durumda Ay mavi görülür. 

 Sonuç olarak Ay’ın farklı renklerde görünmesinin tek sorumlusu atmosferdir. 

 Ay ışığının yüksek ince bulutlar içinde bulunan buz kristalleri arasında kırılması 

sonucu Ay haleleri, Ay yayları, Yalancı Aylar gibi, Ay çevresinde çeşitli ışık olayları 

oluşur. 

 Ay bazen büyük bazen küçük görülür. Bunun nedeni hakkında hala çeşitli 

açıklamalar yapılmaktadır ama net bir sonuç çıkmamıştır. Tek gerçek olan Ay’ın her 

zaman aynı büyüklükte ve uzaklıkta olduğudur. 
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