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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Merkür’lü Akﬂamlar
24-25 Ekim akﬂamlar›
Bu ay gökyüzü, gezegenler bak›m›ndan biraz
akﬂam› ufkun üzeri temizse bu yak›nlaﬂmay› kagüneybat› ufku
fakir. Ancak, görülmesi öteki parlak gezegenlere
ç›rmay›n.
göre biraz daha zor olan Merkür, ay boyunca akBir süredir güneybat› yönünde akﬂamlar› görﬂam gökyüzünde. Gezegen, Güneﬂ çevresinde k›meye al›ﬂt›¤›m›z Jüpiter de art›k iyice erken bat›sa sürede doland›¤› için, nadiren bir ay boyunca
yor. Ay›n ilk günlerinde, gezegen alacakaranl›k
gözlenebilir konumda kal›r. Bu ay, gezegen çok
bitiminden yaklaﬂ›k bir saat sonra bat›yor. Aniyi konumda olmamakla birlikte ay›n baﬂ›ndan
cak, günler ilerledikçe, gezegen her akﬂam biraz
sonuna kadar gözlenebilecek. Merkür’ü gözlemedaha alçalm›ﬂ olacak ve ay›n son günleri art›k
Antares
nin zorlu¤u, onun Güneﬂ’ten k›sa bir süre sonra
alacakaranl›¤›n bitimiyle batm›ﬂ olacak. Gezegen,
Jüpiter
Ay (25 Ekim)
batmas›ndan kaynaklan›yor. Gezegen, genellikle
Kas›m’›n son günlerine kadar akﬂam gökyüzünde
hava henüz tam olarak kararmadan batt›¤› için
olmakla birlikte, bu aydan sonra gökyüzünde zorMerkür
Ay (24 Ekim)
ve hava karar›rken de ufkun hemen üzerinde bulukla seçiliyor olacak. Jüpiter’in yeniden gökyülundu¤u için pek dikkat çekmiyor. Bu nedenle,
zünde seçilebilecek kadar yükselmesi için y›l soamatör gökbilimcilerin bir ço¤u Merkür’ü ancak
nunu beklemek gerekecek. Gezegeni yeniden akbirkaç kez görmüﬂtür.
ﬂam gökyüzünde görebilece¤i zamanlarsa, 2007
Merkür, Ekim ay› boyunca Güneﬂ’ten yaklaﬂ›k
ilkbahar›ndan sonras›.
45 dakika sonra bat›yor. Ay baﬂ›nda bat›-güneyBir süredir sabah gökyüzünde görebildi¤imiz
bat› ufku üzerinde bulunuyor ve her gün biraz
Satürn, art›k akﬂam gökyüzüne geçmeye haz›rlagüneye do¤u hareket ediyor. Gezegenin bu kün›yor. Ay›n ilk günü 03:00 civar›nda do¤u ufkunyüzündeki en parlak y›ld›zlarla k›yaslanabilecek
çük hareketi ay›n 20’sine kadar sürüyor ve bu tada beliren gezegen, ay sonunda gece yar›s›ndan
kadar. Ancak, sar›mt›rak rengiyle ve kararl› parrihten sonra hareket tersine dönüyor ve gezegen
bir saat sonra do¤uyor. Satürn’ün parlakl›¤› göklay›ﬂ›yla onu y›ld›zlardan ay›rmak kolay. Satürn,
bir yandan da alçalmaya baﬂl›yor. Gezegen, 17
gökyüzünün parlak y›ld›zlar›ndan biri olan ReguEkim’de en büyük uzan›ma (Güneﬂ’e en büyük
lus’la (Aslan’›n kalbi) yak›n görünür konumda ve
görünür aç›sal uzakl›k) ulaﬂt›¤›nda, Güneﬂ’le araay boyunca bu konumunu koruyor. Regulus, Sas›ndaki görünür aç›sal uzakl›k yaklaﬂ›k 25 deretürn’ün do¤usunda yer al›yor ve ona göre biraz
ce olacak.
Vaﬂak
daha sönük. 17 Ekim’de Ay, Satürn ve ReguBüyük Ay›
Merkür’ü görebilmek için, havan›n aç›k
lus’a yak›n görünür konumda olacak.
Çoban
ve temiz oldu¤u akﬂamlarda alacakaranVenüs ve Mars, Güneﬂ’e çok yak›n görül›¤›n bitimine yak›n ufkun, hemen üzenür konumdalar ve bu nedenle Ekim
Arabac›
rine bakmak gerekiyor. E¤er gezeay› boyunca gözlenemiyorlar. Mars,
Küçük Ay›
Zürafa
geni ç›plak gözle bulmakta zorla23 Ekim’de sabah gökyüzüne geKutupy›ld›z›
Kapella
n›rsan›z, bir dürbün kullanabilirçiyor. Gezegenin sabah gökyüEjderha
Herkül
siniz. Ekim ay› içinde akﬂam
zünde gözlenebilecek kadar
Kraliçe
Perseus
alacakaranl›¤›nda bat›-güneyyükselmesi için gelecek ay›n
Kral
bat› ufkunun hemen üzerini
ortalar›na kadar beklememiz
Vega
Aldebaran
tararsan›z büyük olas›l›kla
gerekiyor. Venüs’se 27
Deneb
Üçgen
Andromeda
gezegene rastlars›n›z. GezeLir
Ekim’de akﬂam gökyüzüne
Bo¤a
genin parlakl›¤›, yaz gökyügeçiyor ve Aral›k ortalar›na
Ku¤u
Koç
zündeki en parlak y›ld›zlar›nkadar akﬂam ufkun üzerinY›lanc›
kine yak›n olacak.
de rahatça görülebilecek kaYunus
Ekim ay› boyunca Jüpiter
dar yükselmiyor.
Altair
Kanatl› At
ufkun üzerinde giderek alçalGezegenken pek de¤inmedi¤iBal›klar
d›¤› için, ay›n sonlar›na do¤ru
Kartal
miz Plüto, bu s›ralar daha önMerkür’le yak›n görünür konuce hiç olmad›¤› kadar gündemKalkan
ma gelecekler. Jüpiter, Merkür’e
de.
Plüto’yu, görebilmek için büKova
göre çok daha parlak oldu¤u için
yükçe bir teleskop ve ideal gözlem
Balina
O¤lak
onu alacakaranl›kta seçmek kolay.
koﬂullar› gerekiyor. Bu nedenle amaYay
Bu durum, Merkür’ü gökyüzünde bultör gökbilimcilerin gözlenecek gökciFomalhaut
may› kolaylaﬂt›racak. Ay›n 20’sinden sonsimleri listesinde hemen hemen hiçbir zaGüneybal›¤›
ra, Jüpiter’in sol alt›na do¤ru bakacak olursaman yer alm›yor. Gözden düﬂtü¤üne göre bunn›z, Merkür’ü daha rahat bulabilirsiniz. 24
dan sonra daha da az ilgi görece¤i kesin.
Ekim’de, iki günlük hilal de ikiliye eﬂlik edecek.
Ay, 7 Ekim’de dolunay, 14 Ekim’de sondörGÜNEY
Akﬂamüzeri Merkür, Ay ve Jüpiter’in hemen hedün, 22 Ekim’de yeniay, 29 Ekim’de ilkdördün
men aras›nda olacak. Bu, gezegeni gökyüzünde
hallerinde olacak.
1 Ekim saat 23:00, 15 Ekim saat 22:00, 31 Ekim saat
bulabilmek için çok iyi bir f›rsat. E¤er 24 Ekim
21:00’de gökyüzünün genel görünümü.
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