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Ay Güneﬂ’in Önünden Geçiyor

Mart’ta Gezegenler ve Ay
Mart’ta Satürn, akﬂam›n ilk saatlerinde yeterince yükselmiﬂ oluyor. Bu s›rada güneydo¤u ufku üzerinde bulunan gezegen, Yengeç tak›my›ld›z›ndaki konumunu pek de¤iﬂtirmiyor. Küçük bir

Mars da Satürn gibi, akﬂam hava karard›ktan
sonra gökyüzünde yer al›yor. Mars’›n parlakl›¤›
giderek azal›yor. Gezegenin parlakl›¤›, hemen yak›n›nda bulunan turuncu dev y›ld›z Aldebaran’la
karﬂ›laﬂt›r›labilir düzeyde. Ay›n baﬂ›nda, benzer
renkteki bu iki gökcisminin parlakl›klar› da benzer. Giderek sönükleﬂti¤i için, ilerleyen günlerde
Mars’›n parlakl›¤› Aldebaran’›nkine göre düﬂecek. Mars, gökyüzünün y›ld›zlardan oluﬂan zeminine göre h›zla bat›ya ilerliyor. Gezegen, ay›n
baﬂlar›nda Ülker’le Aldebaran aras›nda bir konumda yer al›rken, ay sonunda neredeyse bo¤an›n boynuzlar›n›n uçlar›n› simgeleyen iki y›ld›z›n
aras›na gelmiﬂ olacak. Mars’›n bu hareketi, birkaç gün arayla yap›lan gözlemlerde, ç›plak gözle
de¤iﬂimle, M44 Ar›kovan› y›ld›z kümesinin biraz
bile kolayca fark edilebilir. 5 Mart’ta Mars ve Ay,
bat›s›na do¤ru ilerliyor. Gezegen, ç›plak gözle
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Bölgede çok parlak y›ld›zlar olmad›¤› için, gezegeni ay›rt etmek çok kolay. Jüpiter, ay boyunca
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Mart’ta Ay’layak›n görünür konumda bulunacak.
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Ay, 6 Mart’ta ilkdördün, 14 Mart’ta
dolunay, 22 Mart’ta sondördün, 29
Mart’ta yeniay evrelerinden geçecek.
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14/15 Mart gecesi, yar›gölge Ay tutulmas›
gerçekleﬂecek. Ay, bu s›rada gezegenimizin yar›gölgesinden geçecek. Bu nedenle, Ay’›n parlakl›GÜNEY
¤›nda fark edilmesi zor bir düﬂme gözlenecek.
Tutulma, 23:22’de baﬂlayacak, 04:12’de sonla1 Mart saat 22:00, 15 Mart saat 21:00, 31 Mart
saat 21:00’de (ileri saat uygulamas›na göre)
nacak.
BATI

KUZEY

DO⁄ U

Bu ay ilginç, bir o kadar da güzel bir gök olay›yla karﬂ›laﬂaca¤›z: Ay, Güneﬂ’in önünden geçecek. Bu bir tam Güneﬂ tutulmas›. Tam Güneﬂ tutulmas›, Ay’›n Güneﬂ’i tamamen örtmesiyle gerçekleﬂiyor. Bir tam Güneﬂ tutulmas›, nadiren yak›n›m›zda bir yerde olur. Türkiye 11 A¤ustos
1999’dan sonra, ikinci kez bir tam tutulmaya tan›kl›k edecek. 7 y›l içinde ikinci tam Güneﬂ tutulmas›n› görebilmek bir ﬂans. Ne var ki, ülkemizden gözlenebilecek bir sonraki tutulma, 2060’da
meydana gelecek. ‹ﬂte bu nedenle, kaç›r›lmamas› gereken bir gök olay›.
Tam Güneﬂ tutulmas›n›n ilginç yönlerinden
biri, gün ortas›nda havan›n kararmas›, gezegenlerin ve parlak y›ld›zlar›n belirmesi. Tam tutulma,
tutulma hatt›n›n merkezinde, dört dakikaya yak›n
sürecek. Bu s›rada, Güneﬂ’in diski tamamen örtüldü¤ünde, Güneﬂ’in bulundu¤u yere ç›plak gözle bakabilirsiniz. Ay’›n arkas›nda kalan Güneﬂ’i
göremeyeceksiniz; ancak, Güneﬂ diskine göre sönük oldu¤u için normalde göremedi¤imiz taç katman›n› ç›plak gözle görebilirsiniz.
Tam tutulma s›ras›nda, gökyüzünde bulunan
parlak gezegenler Merkür, Venüs, Mars ve Satürn. Güneﬂ’ten Bat›-güneybat› yönüne ilerledi¤inizde, önce Merkür, ard›ndan, ufka yak›n
konumda olan Venüs’ü görebilirsiniz.
Mars ve Satürn, z›t yönde bulunuyor.
Mars, pek parlak de¤il, o nedenle
parlak y›ld›zlarla kar›ﬂt›r›lmas›
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Baﬂak
S›kça yap›lan bir uyar›y›
dikkate alman›z› öneririz.
Parçal› tutulman›n herhangi
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bir evresinde (Güneﬂ’in diski
çok az görünse bile) Güneﬂ’e
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ç›plak gözle bakmay›n. Gözlükler
parçal› tutulmay› izlerken göz
sa¤l›¤› için zorunlu. Tam tutulma s›ras›nda, tutulmay› ç›plak gözle izlemeyi
unutmay›n.
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