29 Mart 2006
Dünya Ay’›n gölgesinde

Tam Güneﬂ
Tutulmas›
Tam Güneﬂ tutulmas›, en ilginç ve görkemli gök olaylar›ndan biri. Bir tam Güneﬂ tutulmas›n›, yaln›zca
Ay’›n Güneﬂ’in önünden geçiﬂi olarak düﬂünmek do¤ru olmaz. Bu olay, do¤an›n bize sundu¤u görsel
bir ﬂölendir. Ne var ki, tam Güneﬂ tutulmalar›, çok ender karﬂ›laﬂaca¤›m›z gök olaylar›ndan biri ayn›
zamanda. Yeryüzünde her 1000 kiﬂiden yaln›zca birinin yaﬂam› boyunca bir tam Güneﬂ tutulmas›na
tan›k oldu¤u tahmin ediliyor. Bundan sonra ülkemizden gözlenebilecek ilk tam tutulma 2060 y›l›nda
gerçekleﬂecek. Türkiye, 29 Mart 2006’daki tam Güneﬂ tutulmas›n›n en iyi izlenebilece¤i ülkelerden
biri. Biraz da ﬂansl›y›z çünkü, 7 y›l içinde görece¤imiz ikinci tam Güneﬂ tutulmas› olacak bu.
Bir tam Güneﬂ tutulmas› öncesi ve sonras›nda, Güneﬂ’in parçal› tutulmas›n›n her
evresini görürüz. Tam
tutulma baﬂlamak üzereyken ve bittikten hemen sonra, Güneﬂ ve
Ay’›n bir “elmas yüzük
oluﬂturdu¤unu görürüz. Tam tutulma baﬂlad›¤›ndaysa, Güneﬂ’in
taç katman› belirir.
Taç katman›n›, baﬂka
koﬂullarda göremeyiz.
Tam tutulma s›ras›nda
hava karar›r, parlak
gezegenler ve y›ld›zlar gün ortas›nda
gökyüzünde beliriverir. ‹ﬂte bir tam Güneﬂ tutulmas› s›ras›nda bu ola¤and›ﬂ›
deneyimleri yaﬂayabilirsiniz. Bu nedenle, pek s›k karﬂ›laﬂmad›¤›m›z bu gök
olay›n›, bu kadar yak›n›m›zda gerçekleﬂirken, kaç›rmaman›z› öneririz.
Ay’›n gölgesinin yeryüzünde izledi¤i
ﬂeride “tam tutulma ﬂeridi” deniyor.
Gölge, bu ﬂerit boyunca ilerledi¤inden,
ﬂerit üzerinde, tutulma zamanlar›nda
farkl›l›k olur. 29 Mart’ta, Ay’›n gölgesi
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rultusunda ilerleyecek. Gölge, 13:55’te
Akdeniz üzerinden ülkemize ulaﬂacak
(Manavgat), 14:11’de ülkemizi terk edecek (Ordu) ve Karadeniz’e ulaﬂacak.

Ay’›n Güneﬂ’le Dans›
Güneﬂ tutulmas›, en basit tan›m›yla
Ay’›n gölgesinin yeryüzüne düﬂmesiyle
oluﬂur. Bunun için, Ay’›n Güneﬂ’le aram›zdan geçmesi gerekir. ‹ﬂin ilginç yan›, Ay ve Güneﬂ’in görünür büyüklüklerinin birbirine çok yak›n olmas›. Bu du-

rum, Ay ve Dünya’n›n yörüngelerinin elips oluﬂuyla bir araya gelince olay
daha da ilginç bir hal al›r.
Elips biçimli yörüngelerinden dolay›, tutulma
oluﬂturmak üzere bir
do¤ruya dizildiklerinde,
Güneﬂ, Ay ve Dünya’n›n
birbirlerine uzakl›klar› az
da olsa de¤iﬂir. Bu durum, Güneﬂ’in bazen tam
olarak örtülmesine, bazen de tam olarak örtülememesine yol açar. Güneﬂ tam olarak örtülemedi¤inde, “halkal› tutulma”
olur. Güneﬂ’in gördü¤ümüz katman›
olan ›ﬂ›kküre, ince bir halka biçiminde
görünür. Halkal› tutulmalarda, Güneﬂ’in tümü örtülmedi¤inden, hava iyice kararmaz, Güneﬂ’in taç katman› görünmez.
Bir tam Güneﬂ tutulmas›nda, Ay’›n
gölgesinin çap› en fazla 272 km olabilir.
Bu gölge, yeryüzünde binlerce km boyunca ilerler. Gölgenin çap› ne kadar
büyük olursa, tam tutulma evresi o kadar uzun sürer. E¤er tutulmay› yüksek
bir tepeden izleme olana¤›n›z varsa, sa-
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Tutulma Zamanlar›

Tam tutulma ﬂeridi üzerinde ya da çok yak›n›nda
bulunan kent merkezlerindeki tutulma zamanlar›.
(Zamanlar, saat:dakika:saniye olarak;
tam tutulma süresi, dakika:saniye olarak veriliyor.)

atte yaklaﬂ›k 3000 km h›zla ilerleyen
gölgenin tam tutulma baﬂlamak üzereyken yaklaﬂt›¤›n›, bitti¤inde uzaklaﬂt›¤›n›
gözleyebilirsiniz. Tutulma ö¤le saatlerinde meydana geliyorsa, tutulma s›ras›nda, ufuk bölgesi baﬂucuna (tam tepeye) göre daha ayd›nl›k olur.

Tutulman›n Evreleri
Bir Tam Güneﬂ tutulmas›nda, üç
farkl› evre var. Bu evreler, Ay’›n ve Güneﬂ’in birbirlerine yapt›klar› “temas”larla ayr›l›yor. Elbette bunlar gerçek anlamda temaslar de¤il. Göz yan›lmas› ya
da “görsel temas” olduklar›n› söyleyebiliriz. ‹lk temas, Ay’›n Güneﬂ’i örtmeye
baﬂlamas›yla gerçekleﬂir. Bu, tutulman›n ilk evresi olan parçal› tutulman›n
baﬂlang›c›d›r. Ay, bu evrede yavaﬂ yavaﬂ
Güneﬂ’i örter ve parçal› tutulman›n bitiﬂine do¤ru Güneﬂ ince bir hilal biçimini
al›r.
Parçal› tutulma süresince, hava giderek karar›r. Ancak, gözümüz bu duruma uyum sa¤lad›¤›ndan, son ana kadar
bu kararmay› pek alg›layamay›z. Ancak,
Güneﬂ art›k ince bir hilal görünümüne
geldi¤inde, havan›n karard›¤›n› hissetmeye baﬂlar›z. E¤er tutulma ö¤le saatlerinde meydana geliyorsa, bu s›rada Güneﬂ tepede oldu¤undan, gölgelerde al›ﬂk›n oldu¤umuz biçimde uzama olmaz.
Parçal› tutulma s›ras›nda, a¤açlar›n
yapraklar› aras›ndan s›zarak yere düﬂen
gölgelerin de hilal biçimini ald›¤›n› görebiliriz. S›zan her bir ›ﬂ›k demeti, asl›nda Güneﬂ’in birer görüntüsüdür. Normalde daire biçiminde olduklar›ndan,
bunu pek fark etmeyiz. Ancak, parçal›
tutulma s›ras›nda, özellikle de Güneﬂ

ince hilal biçimindeyken, bu gölgeler de
birer hilal biçimini al›r.
Parçal› tutulma bitmek üzereyken,
›ﬂ›kkürenin son ›ﬂ›klar› bize ulaﬂ›r. Bu
s›rada, ›ﬂ›kküre bir yüzü¤ün üzerinde
bulunan elmas gibi parlar. Bu olaya,
“elmas yüzük” ad› veriliyor. Elmas yüzü¤ün hemen ard›ndan, ikinci temas
gerçekleﬂir ve tam tutulma evresi baﬂlar. Bu anda, Güneﬂ diski, Ay diskine içten de¤er. (Daha do¤rusu öyle varsayabiliriz.) Art›k, ç›plak gözle bakmak güvenlidir. Tam tutulma s›ras›nda, ›ﬂ›kküreden kaynaklanan ›ﬂ›n›m do¤rudan bize ulaﬂmaz. Onun yerine daha sönük
olan ve normalde göremedi¤imiz renkküre ve taç katmanlar›n› görürüz.
Renkküre, ç›plak gözle görülmesi biraz
zor olsa da, tutulma diskinin hemen d›ﬂ›nda, k›rm›z›ms› renkte görünür. Bu
katman›, ›ﬂ›kküreden f›ﬂk›ran gazlar
oluﬂturur. Taç katman›, belirgin bir ﬂekle sahip de¤ildir ve Güneﬂ yüzeyinden
milyonlarca km uzanabilir. Taç’›n parlakl›¤› ›ﬂ›kküreninkinin milyonda biri
oldu¤undan, yaln›zca tam tutulma s›ras›nda görünür. Bir tam Güneﬂ tutulmas›n› görsel ﬂölen haline getiren de bu
taç katman›d›r.
Tam tutulman›n süresini, Güneﬂ-AyDünya üçlüsünün birbirlerine göre
uzakl›klar› belirler. Örnegin, Ay ve Dünya aras›ndaki uzakl›k olabilecek en fazla, Dünya’yla Ay aras›ndaki uzakl›k da
en düﬂük olursa, olabilecek en uzun
tam tutulma gerçekleﬂir. Bir tam tutulma en fazla 7 dakika 31 saniye sürebilir. 29 Mart’taki tutulma, güneyde (Antalya) dört dakikaya yak›n, kuzeyde (Ordu) üç dakika kadar sürecek. Bunun yan›nda, tam tutulma ﬂeridinin ortas›nda,

kenarlara göre daha uzun sürer. Çünkü, Ay’›n gölgesi daire biçimindedir.
Tam tutulmaya, baﬂka canl›lar da çeﬂitli tepkiler verirler. Baz› çiçekli bitkiler çiçeklerini kapat›r, kuﬂlar uykuya
çekilir. Hatta, 1999’daki tutulmada gözlemledi¤imiz kadar›yla, tutulmadan haberi olmayan (ya da önemsemeyen) insanlar da var. Bu izlenimi verenler, tam
tutulma s›ras›nda farlar›n› yakarak yola
devam eden sürücülerdi.
Tam tutulma, üçüncü temasa kadar
sürer. Bu andan sonra k›sa bir süreli¤ine “elmas yüzük” görünür, parçal› tutulma baﬂlar. Art›k, “elmas yüzük” yeniden göründü¤ünde Güneﬂ’e korunmas›z bakmak güvenli de¤ildir. Ay Güneﬂ’in önünden çekilene kadar yani
dördüncü temasa kadar parçal› tutulma
sürer. Bir baﬂka deyiﬂle, tam tutulmaya
kadar meydana gelen olaylar, tersine
gerçekleﬂir.

Nereden Gözlenecek?
Tam Güneﬂ tutulmas›n› gözlemek
için, tutulma ﬂeridi üzerinde bulunmak
gerekiyor (Haritada koyu tonlu gösterilen bölge). Bunun d›ﬂ›ndan gözlem yapanlar, yaln›zca parçal› tutulmay› görebilecekler. Ülkemizin tamam›nda, Güneﬂ’in %90’›ndan fazlas› tutulmuﬂ olarak görünecek.) ﬁunu belirtmek gerekir
ki, bir tam Güneﬂ tutulmas›, parçal› Güneﬂ tutulmas›na göre çok farkl› bir deneyim. Bu nedenle olana¤› olanlara bu
olay› tam tutulma hatt›nda bulunan bir
yere giderek gözlemelerini öneririz.
Tutulma, tam tutulma ﬂeridi üzerindeki herhangi bir yerden izlenebilir. Ne var
ki, gözlem yerini seçerken, dikkat edilMart 2006
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mesi gereken iki önemli etken var. Bunlar, tam tutulma süresi ve daha önemlisi
bulutluluk. Tam tutulma süresi, tam tutulma ﬂeridinin ortas›nda en uzundur.
Örne¤in, tam tutulma ﬂeridinin merkezine yak›n olan Tokat’ta tam tutulma 3 dakika 30 saniye sürüyor. ﬁeridin kenar›na
yak›n olan Amasra’daysa bu süre bir dakikadan biraz uzun. Uzun y›llar ortalamas›na bak›ld›¤›nda, ülkemizin güneybat›s›nda havan›n bulutlu olma olas›l›¤›,
kuzeydo¤usundakine göre daha düﬂük.
Tutulma s›ras›nda, Güneﬂ’in bulutlar›n
arkas›nda kalma olas›l›¤›n› en aza indirmek için en iyisi, tutulmadan bir-iki gün
önce hava tahmin raporlar›na bakarak
nerede gözlem yap›laca¤›n› kararlaﬂt›rmak. Bunun için, Devlet Meteoroloji ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü’nün ‹nternet sayfalar›ndan (http://www.meteor.gov.tr/) yararlan›labilir.
Ay’›n yeryüzündeki gölgesi, Brezilya’n›n do¤usundan baﬂlayarak Atlas Okyanusu’nu geçtikten sonra Afrika’y› kat
ederek Akdeniz’den Türkiye’ye Karadeniz’den Asya’ya, Mo¤olistan’›n kuzeyine
kadar ilerleyecek. Tam tutulma, ülkemizde ilk olarak Antalya’da gözlenecek ve
Ordu’ya kadar uzanan yaklaﬂ›k 160 km
geniﬂli¤inde bir ﬂerit boyunca kuzeydo¤uya do¤ru ilerleyecek. Tutulman›n ilk olarak gözlenece¤i Antalya’da, Manavgat ilçesi tutulma merkezinde yer al›yor. Parçal› tutulma (birinci temas) burada 12:38’de
baﬂl›yor. Manavgat’ta tam tutulma,
13:55’te baﬂlayacak (ikinci temas) ve
13:58’de sona erecek (üçüncü temas). Tutulma, 15:13’te tümüyle sona erecek (dördüncü temas). Kuzey do¤uya do¤ru ilerledikçe, bu olaylar birkaç dakikal›k gecikB‹L‹M ve TEKN‹K 52 Mart 2006

melerle gerçekleﬂecek. Kent merkezlerindeki tutulma zamanlar›n› tabloda bulabilirsiniz. ‹lçe merkezlerini de içeren tutulma zamanlar›na TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi’nin ‹nternet sayfalar›ndan ulaﬂabilirsiniz. (http://www.tug.tubitak.gov.tr/tutulma)
Pek çok amatör gökbilimci ve bilimadam›, tutulmalar› izlemek için Dünya’n›n çeﬂitli yerlerine gidiyor. Okyanusta gerçekleﬂen tutulmalar› gözleyebilmek için, gemi gezileri bile düzenleniyor.

Tutulma ve Göz Sa¤l›¤›
Güneﬂ ›ﬂ›nlar›, Güneﬂ’e do¤rudan
bakt›¤›m›zda gözümüz için zararl›d›r.
Göz merce¤i, gördü¤ümüz ›ﬂ›k yayan
bir nesnenin görüntüsünü alg›lay›c› yüzey olan a¤tabakada odaklar. Güneﬂ’e
bakt›¤›m›zda, görüntüsü a¤tabakaya
düﬂer ve burada yan›k oluﬂur. Güneﬂ,
çok ince bir hilal biçiminde de olsa, a¤tabakada daha küçük alanda benzer hasara yol açar; hilal biçiminde bir yan›k
oluﬂur. Bu hasar kal›c› olabilir. Bu nedenle, Güneﬂ gözlemleri yaparken dik-

F. Espenak

Bir tam Güneﬂ tutulmas›n›n evreleri: Parçal› tutulma, tam tutulma ve yeniden parçal› tutulma.

katli olmakta yarar var.
Güneﬂ gözlemleri, genellikle Güneﬂ’in ›ﬂ›n›m›n› çok büyük oranda so¤uran ya da yans›tan filtrelerle yap›l›r. Güneﬂ gözlemi için tasarlanm›ﬂ filtreler,
Güneﬂ’in görünür ›ﬂ›n›m› yan›nda, gözümüzün alg›layamad›¤› morötesi ve k›z›lötesi ›ﬂ›n›m› da so¤ururlar. Bu filtreleri kullanmak güvenlidir. Ancak, Güneﬂ’e rahatça bakmam›z› sa¤lasalar da,
koyu renkli saydamlar, disketler ya da
benzer malzemeler genellikle zararl› ›ﬂ›n›m› geçirirler. Bu nedenle bunlardan
ve kalite belgesi olmayan ya da y›pranm›ﬂ tutulma gözlüklerini kullanmaktan
kaç›nmak gerekir.
Güneﬂ gözlemi yapman›n en güvenli
yolu, Güneﬂ’e do¤rudan de¤il, görüntüsünü bir yere düﬂürerek bakmak. Bir
kartona aç›lm›ﬂ küçük bir delikten Güneﬂ’in görüntüsünü düzgün, beyaz bir
yüzeye, örne¤in bir kâ¤›da düﬂürmek
en kolay yöntem. Böylece, hem Güneﬂ’e
do¤rudan bakmam›ﬂ oluruz; hem de
onun büyücek bir görüntüsünü elde
ederiz. Bir Güneﬂ göstericisi yapmak
için, uzunca bir karton kutudan yararlanabilirsiniz. Kutunun bir ucuna açaca¤›n›z bir delikten, öteki ucuna yerleﬂtirece¤iniz beyaz bir ka¤›da Güneﬂ’in görüntüsünü düﬂürebilirsiniz. Kutunun
kapa¤›na açaca¤›n›z bir pencereden Güneﬂ’in görüntüsünü izleyebilirsiniz. Delik yerine, dürbün ya da teleskoptan gelen ›ﬂ›¤› düzgün, beyaz bir yüzeye düﬂürürerek daha iyi sonuç alabilirsiniz. Ancak, gözümüzde filtre olsa bile, Güneﬂ’e
dürbün ya da teleskopla bakmamal›y›z.
Bu filtreler ç›plak göz için tasarlanm›ﬂt›r. Dürbün ya da teleskoptan gelen
güçlü ›ﬂ›¤› kesmekte yetersiz kal›rlar.
Dürbün ya da teleskopla Güneﬂ gözlemi
yapmak için, bu iﬂ için tasarlanm›ﬂ, ayg›t›n önüne yerleﬂtirilen filtreler kullan›lmal›d›r.
Tam Güneﬂ tutulmas›, foto¤raflarla
anlat›labilecek bir gök olay› de¤il. Foto¤raf makineleri ve video kameralarla
çekilen görüntüler, ç›plak gözle yaﬂayaca¤›m›z deneyimi tam olarak yans›tmaz.
Bu nedenle, tam Güneﬂ tutulmas›n›
(dikkat! yaln›zca tam tutulma evresini)
ç›plak gözle izleyin.
Alp Ako¤lu
Kaynaklar
NASA Tututlma ‹nternet Sayfalar›: http://eclipse.nasa.gov
TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi ‹nternet Sayfalar›: http://www.tug.tubitak.gov.tr/tutulma

Elmas yüzük

Tam Güneﬂ Tutulmalar›
.

29 Mart 2006 Çarﬂamba günü gerçekleﬂecek
ve ülkemizden de izlenebilecek olan Tam Güneﬂ
Tutulmas›, gökyüzü merakl›lar› için kaç›r›lmaz bir
f›rsat haline geldi. Çünkü ülkemizden gözlenebilecek bir sonraki Tam Güneﬂ Tutulmas›’n›n 30 Nisan 2060 tarihinde gerçekleﬂecek olmas›, “54 y›l
daha beklemek” anlam›na geliyor. Göz kamaﬂt›r›c› bu gök olay› esnas›nda gündüz saatlerinde gökyüzü yaklaﬂ›k 2-3 dakika derin bir gece karanl›¤›na bürünecek. Akﬂam saatlerinde gökyüzünde
görmeye al›ﬂ›k oldu¤umuz Avc›, Ku¤u ve Çalg› tak›m y›ld›zlar› ile Merkür, Venüs ve Mars gezegenleri tüm görkemleriyle süzülecekler.
Dünyan›n tek do¤al uydusu olan Ay, yaklaﬂ›k
3476 km çap›nda so¤uk ve kayal›k bir gök cismidir. Enerji üretmedi¤i için Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› yüzeyinden yans›t›rak ancak kendini bize gösterir.
Kepler Yasalar›’na göre Ay Dünya etraf›ndaki bir
tam turunu 29,5 günde tamamlar. Ay, Güneﬂ’e
göre de¤iﬂen farkl› konumlar› ile dönemli olarak
aﬂa¤›daki evrelerde bulunur:
Yeniay olarak bilinen evrede Ay görülemez.
Ay’›n ayd›nlat›lm›ﬂ yüzeyi bu evrede farkl› yöndedir. Hepimize tan›d›k gelen bu evreler aydan aya
dönemli olarak tekrarlan›r.

Tam Tutulma

Parçal› Tutulma
Tutulma Hatt›

mü Ay takvimleridir. Ay takvimlerinde aylar›n ilk
günlerine Yeniay evresi denk gelir. Ay Yeniay evresindeyken, Güneﬂle beraber do¤ar ve batar.

Yeniay, ‹lk Dördün, Dolunay, Son Dördün ve tekrar Yeniay.

Birçok eski medeniyetlerde, Ay’›n görüntüsünün bu dönemli de¤iﬂimi, zaman›n geçiﬂini ölçmek için önemli bir araçt›. Halen birçok takvim
ay›n evreleri ile eﬂzamanl› olarak ilerler. ‹branilerin, Müslümanlar›n ve Çinlilerin takvimlerinin tü-

Güneﬂ

Çünkü gökyüzünde Güneﬂ ile ayn› do¤rultuda bulunur. Bu evreye Güneﬂ tutulmalar› için çok özel
ve önemli bir evre gözüyle bak›l›r.
Bir Güneﬂ Tutulmas›, sadece Ay’›n Yeniay evresinde gerçekleﬂebilir. Bu evrede Ay, Yer ile Güneﬂ aras›ndan geçmektedir. E¤er Ay’›n gölgesi

Ay

Dünya

Güneﬂ Tutulmas› esnas›nda Güneﬂ, Ay ve Yerin basit geometrik konumu.

Dünya üzerine düﬂerse Güneﬂ diskinin bir k›sm›n›n örtüldü¤ünü görürüz. Ay’›n her 29,5 günde
bir Yeniay evresinde oldu¤u biliyoruz. Bu durumda her ay bir Güneﬂ tutulmas›n›n gerçekleﬂece¤ini düﬂünebilirsiniz. Ne yaz›k ki bu gerçekleﬂmez.
Çünkü Ay’›n Dünya etraf›ndaki yörüngesi, Dünya’n›n Güneﬂ etraf›ndaki yörüngesinden 5° 9' kadar e¤iktir. Bunun bir sonucu olarak Yeniay evresinde Ay’›n gölgesi genellikle Dünya’n›n alt›nda
ya da üstünde kal›r ve tutulma oluﬂmaz. Y›lda en
az iki defa geometri bu uygun konuma gelir.
Ay’›n gölgesinin bir bölümü Dünya üzerine düﬂerek Güneﬂ’in tutulmas›n› sa¤lamaktad›r.
Ay›n Gölgesi iki bölgeye sahiptir:
Yar› Gölge – Daha d›ﬂtaki zay›f gölge; parçal›
tutulmalar bu gölge içerisinden görülür.
Tam Gölge – Daha içteki karanl›k gölge; tam
ve halkal› tutulmalar bu gölge içerisinden görülür.
Ay’›n sadece yar› gölgesi Dünya’ya düﬂtü¤ünde, bu bölgeden sadece Parçal› Güneﬂ Tutulmas›
görülür. Parçal› tutulmalar› ç›plak gözle izlemek
tehlikelidir. Çünkü tutulma esnas›nda Güneﬂ hala
çok parlakt›r. Mutlaka özel filtrelerle bakmak gerekir.
Bununla beraber, e¤er Ay’›n tam gölgesi Dünya üzerinden geçerse Tam Güneﬂ Tutulmas› görülebilir. Ay’›n tam gölgesinin Dünya üzerindeki yolu “Tutulma Hatt›” olarak adland›r›l›r. Tipik bir
Tutulma Hatt›, yaklaﬂ›k 10000 km uzunlu¤unda
ve yaln›zca 100 km (ya da daha büyük) geniﬂli¤indedir. E¤er Tam Güneﬂ Tutulmas› gözlenmek isteniyorsa mutlaka tutulma hatt›n›n içinde bulunulmal›d›r.
Güneﬂ tutulmas›n›n tam tutulma evresi oldukça k›sa sürer. Çok nadiren 3-4 dakikan›n üzerine
ç›kar. Yine de do¤an›n bir çok manzaras› içerisinde en korku ve merak uyand›ran olay›d›r. Parlak
Güneﬂ diski, karanl›k Ay diski ile örtüldükçe gökyüzü heyecan verici bir alaca karanl›¤a bürünür.
Ay’›n çevresinde göz kamaﬂt›r›c› bir ›ﬂ›k halkas›
oluﬂur. Görünen bu halka, 2 milyon Kelvin dere-
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cede aﬂ›r› ›s›t›lm›ﬂ plazmadan oluﬂan Güneﬂ’in
“Korona”s›d›r. Korona, tam tutulma ile beraber
sadece birkaç dakika görülür. Böyle bir olaya ﬂahit olmak, nadiren rastlan›lan bir deneyimdir. Kelimelerle ya da resimlerle bu olay› tasvir etmek biraz zordur.
Ne yaz›k ki Güneﬂ tutulmalar›n›n hepsi tam tutulma olmamaktad›r. Bazen Ay, Güneﬂ’in diskini
kaplamak için çok küçüktür. Nedenini anlamak
için biraz Ay’›n Güneﬂ etraf›ndaki yörüngesinden
sözetmek gerekir. Ay’›n yörüngesi mükemmel bir
çember de¤ildir. Oval ya da elips bir ﬂekle sahiptir. Ay’›n bu yörünge özelli¤inden dolay›, Ay’›n
Dünya’ya olan uzakl›¤› 356000 ile 406000 km
aras›nda sürekli de¤iﬂir. Bu %13 lük de¤iﬂime
ba¤l› olarak Ay’›n Dünya’dan bak›ld›¤›nda görünen büyüklü¤ü de de¤iﬂir. Ay, yörüngesi üzerinde
Dünya’ya yak›n konumda bulunuyorsa Güneﬂ’ten
daha büyük görünür. E¤er bu konumdayken bir
tutulma gerçekleﬂirse bu tam tutulma olacakt›r.
Ancak Ay, yörüngesi üzerinde Dünya’ya uzak konumda bulunuyorsa, Güneﬂ’ten daha küçük görünür ve bu esnada gerçekleﬂen bir tutulmada Ay,
Güneﬂ diskini tamamen örtemez. Bu tutulma gerçekleﬂirken uzaydan Dünya’ya baksayd›k Ay’›n

Tutulma Avc›lar›

(www.tutulmaavcilari.com)
29 Mart 2006 tarihinde ülkemizden de gözlenecek Güneﬂ Tutulmas›’n›n tutulma kuﬂa¤› içindeki illerde sa¤l›kl› bir ﬂekilde gözlenmesini sa¤lamak ve yeni neslin gökbilimlerine olan ilgisini
artt›rmak amac›yla, Tutulum Amatör Astronomi
Toplulu¤u taraf›ndan Avrupa Toplulu¤u deste¤iyle iki proje yürütülecektir.
“ Total solar eclipse as a tool of youth science education - Güneﬂ tutulmas›n›n gençlik bilim e¤itiminde bir araç olarak kullan›lmas› “ : eylem3 projesi
“ Eclipse hunters - tutulma avc›lar› “ :eylem1
projesi
Projelerin dan›ﬂmanl›¤›n› TÜB‹TAK Ulusal
Gözlemevi yapmakta ve ekipman deste¤i TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi ve OPTRON‹K taraf›ndan verilmektedir.
“Güneﬂ Tutulmas›’n›n gençlik bilim e¤itiminde bir araç olarak kullan›lmas›” , Avrupa Birli¤i
E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi taraf›ndan onaylanan Eylem3 gençlik giriﬂimleri projesidir. 4 kiﬂilik bir ekip yaklaﬂ›k 1 ay boyunca An-
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tam gölgesinin Dünya’ya eriﬂecek uzunlukta olmad›¤›n› görürdük. Burada tam gölge yerine negatif gölge Dünya’ya ulaﬂ›r. Bu negatif gölgenin
Dünya üzerinde izledi¤i yol “Halkal› Tutulma Hatt›” olarak adland›r›l›r. E¤er tutulma esnas›nda bu
hat içerisinde bulunulursa Ay’›n çevresinin parlak
Güneﬂ ›ﬂ›¤› ile çevrelendi¤i yüzük ﬂekilli ya da
“halkal›” tutulma gözlenir. Halkal› tutulman›n da
ç›plak gözle gözlenmesi tehlikelidir.
Tam Güneﬂ Tutulmas›, bilimsel çal›ﬂmalar için
gökbilimcilere do¤al bir laboratuar ortam› sunmaktad›r. Tutulma sayesinde Güneﬂ’in Korona
katman› ve rüzgar aktivitesi incelenebilmektedir.
Korona, normal koﬂullarda gözlenemez. Çünkü,
bu d›ﬂ atmosfer katman›n›n parlakl›¤›, görünen
Güneﬂ diskine göre oldukça zay›f kald›¤› için görünemez. Güneﬂ Tutulmas› oldu¤unda Ay, görünen Güneﬂ diskini örttü¤ünden Korona art›k farkedilir duruma gelir. Bu nedenle Güneﬂ Tutulmas›, Korona’n›n incelenmesinde bilim adamlar› için
önemli bir f›rsatt›r. Tutulma s›ras›nda incelenen
Koronan›n ›ﬂ›¤› bize bu katman›n s›cakl›¤›, yo¤unlu¤u hakk›nda bilgi verir. Ayr›ca ›ﬂ›¤›n kutuplanmas› ölçülerek bu katmandaki manyetik alan gibi
çeﬂitli fiziksel koﬂullar›n tayini sa¤lan›r. Y›ld›z
talya-Ordu aras›ndaki illeri ziyaret ederek, yerinde ilgililerle buluﬂacakt›r. Faaliyet kapsam›nda
11 A¤ustos 1999 Türkiye ve 4 Aral›k Güney Afrika Güneﬂ Tutulmas› foto¤raflar›ndan oluﬂan bir
sergi tutulma kuﬂa¤›ndaki illerde aç›lacak, dia
gösterisi yap›lacak, Güneﬂ tutulmas› ve genel astronomi üzerine e¤itimler verilecektir. Ekip beraberindeki teleskoplarla havan›n aç›k oldu¤u durumlarda halka yönelik olarak Güneﬂ ve gece
gökyüzü gözlemleri gerçekleﬂtirilecektir. Ayn› zamanda tüm faaliyetler ekipteki profesyonel foto¤rafç› ve kameramanlar taraf›ndan görüntülenerek bir belgesel haz›rlanacak, tutulma s›ras›nda Canon sponsorlu¤unda çekilen görüntüler
CNN-Türk kanal›yla canl› olarak yay›nlanacakt›r.
Proje takvimi
24,25,26,27 ﬁubat 2006
Antalya
28 ﬁubat, 1 Mart 2006
Konya
2 Mart 2006
Aksaray
3,4 Mart 2006
Nevﬂehir
5,6 Mart 2006
Kayseri
7,8 Mart 2006
Yozgat
9 Mart 2006
Tokat
10,11 Mart 2006
Ordu
12 Mart 2006
Giresun
13 Mart 2006
Trabzon
Antalya-Ordu aras›ndaki tutulma hatt› turunun tamamlanmas›n›n ard›ndan 27 Mart – 03
Nisan 2006 tarihleri aras›nda “Tutulma Avc›lar›”
ad›yla Antalya’da Polonya’n›n “Almukantarat
Amatör Astronomi Kulübü” ile bir gençlik de¤iﬂim program› gerçekleﬂtirilecektir. 15-25 yaﬂlar›
aras›nda 22 Polonyal› ve 22 Türk gencinin kat›l›m›yla Antalya ve bölgesinde Güneﬂ Tutulmas›
üzerine yerel etkinlikler, çal›ﬂmalar yap›lacakt›r.

araﬂt›rmalar›nda Güneﬂ’in bir “model y›ld›z” olarak al›nmas›ndan dolay›, yap›lan bu araﬂt›rmalar
y›ld›zlar› incelemede önemli bir yer tutar.
11 A¤ustos 1999 tarihinde gerçekleﬂen tam
tutulman›n ard›ndan “29 Mart 2006 Tam Güneﬂ
Tutulmas›”na da ev sahipli¤i yapacak olmam›zdan
dolay› haz›rl›klar aylar öncesinden baﬂlam›ﬂt›r.
Bunlardan bir tanesi Ankara Üniversitesi Gözlemevi, Çanakkale Universitesi Gözlemevi ve TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi’nin organizasyonunda 2729 Mart tarihleri aras›nda yap›lacak olan “Solar
and Stellar Physics Throught Eclipses” konulu
uluslararas› toplant›d›r. Ev sahipli¤ini, tutulma
hatt› üzerinde bulunan Ankara Üniversitesi’nin
Manavgat-ÖRSEM tesisleri yapacakt›r. Ayn› zamanda Ankara Üniversitesi Gözlemevi ve Amatör
Astronomi Toplulu¤u (ASART)’›n organizasyonunda tüm merakl›lar için bir Astronomi ﬁenli¤i gerçekleﬂtirilecektir. ﬁenlikte kat›l›mc›larla birlikte
Güneﬂ saati ve tutulma gözlem arac› yap›m› gibi
pratiklerin yan›nda, Neden Astronomi?, Evrende
Yaln›z m›y›z?, Astroloji, Tutulmalar ve Depremler
baﬂl›kl› sunular da popüler düzeyde iﬂlenecektir.
Belgesel filmlerin gösterilece¤i ve e¤lencelerin
düzenlenece¤i ﬂenlik, kalacak yer olanaklar› ölçüsünde herkese aç›kt›r. Etkinlik için, tutulma@astro1.science.edu.tr elektronik posta adresinden
ya da “http://www.science.ankara.edu.tr/astronomy/tutulma2006/” web adresinden ayr›nt›l›
bilgi edinilebilir.
Ankara Üniversitesi Gözlemevi

Bu proje de, Polonya ve Türkiye, Avrupa Birli¤i
Ulusal Ajanslar›nca onaylanm›ﬂ Eylem1 gençlik
de¤iﬂimi projesidir. Proje’nin tamamlanmas›n›n
ard›ndan yaz aylar›nda ayn› ekip Polonya’da buluﬂarak benzer bir etkinlik düzenleyecektir.
Projelerle ilgili detayl› bilgi almak ve ilinizde
düzenlenecek faaliyetlere kat›l›m için www.tutulmaavcilari.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Tutulum Amatör Astronomi Toplulu¤u
2000 y›l›nda Ege Üniversitesi Gözlemevi
Amatör Astronomi Yaz Okulu’na kat›lan gökyüzü
sevdal›lar›n›n bir e-mail listesi üzerinde buluﬂmas›yla ilk tohumlar› at›lm›ﬂ olan topluluk daha
sonra TÜB‹TAK Bilim ve Teknik dergisi ve TUG
taraf›ndan düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem
ﬁenliklerine kat›lan amatörlerin deste¤iyle geliﬂerek Türkiye’nin en büyük amatör astronomi
a¤› haline gelmiﬂtir. Akademisyenler ve astronomi ö¤rencileriyle her yaﬂtan amatör astronomun
buluﬂtu¤u platformun ﬂu andaki üye say›s›
855’dir. Karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma ve paylaﬂ›m temelinde ilerleyen iletiﬂimin Amerika ve Avrupa’da oldu¤u gibi kurumsal yap›lanma içinde olmas› ve düzenli çal›ﬂmalar yapmas› en büyük iste¤imizdir.
Tutulum’a Kat›l›m
tutulum-subscribe@yahoogroups.com mail
adresine boﬂ bir mail at›p gelen onay mailini aynen yan›tlayarak ya da http://groups.yahoo.com/group/tutulum/ adresine girerek kat›l›m
basamaklar›n› takip ederek Tutulum’a kat›labilirsiniz.
Proje Koordinatörü
Halit Mirahmeto¤lu
info@eclipsehunters.com

