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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Merkür Geçiﬂi ve Leonidler
Bu ay, iki önemli gök olay› var. Bunlardan biri Merkür’ün Güneﬂ önünden geçiﬂi, öteki Leonid
(Aslan Göktaﬂ› Ya¤muru). 8 Kas›m’daki Merkür
geçiﬂi, Türkiye’de gece saatlerinde gerçekleﬂece¤inden ülkemizden gözlenemeyecek.

Merkür Geçiﬂi
Merkür geçiﬂi, Türkiye saatine göre,
21:12’de baﬂlayacak ve 02:10’da sona erecek.
Geçiﬂin tamam› ancak Pasifik Okyanusu’ndan,
Antarktika’dan, Kuzey Amerika’n›n bat›s›ndan ve
Avustralya’n›n do¤usundan izlenebilecek. Kuzey
Amerika’n›n geri kalan›ndan, Güney Amerika’dan, Uzakdo¤u ülkelerinden ve Sibirya’n›n do¤usundan k›smen izlenecek. Bir sonraki Merkür
geçiﬂi, 9 May›s 2016’da gerçekleﬂecek ve bu geçiﬂ gündüz saatlerinde olaca¤›ndan, ülkemizden
de gözlenebilecek.

Leonid Göktaﬂ› Ya¤muru
Kas›m ay›n›n önemli gök olaylar›ndan biri de
Leonid göktaﬂ› ya¤muru. Bu göktaﬂ› ya¤muru,
yaklaﬂ›k 33 y›lda bir Güneﬂ’in çevresinde dolan›rken yörüngesi Yer’inkiyle kesiﬂen Tempel-Tuttle
kuyrukluy›ld›z›n›n kal›nt›lar›n›n atmosfere girmesiyle meydana geliyor. Kuyrukluy›ld›z,
her geçiﬂinde bir kuﬂak halinde toz ve
taﬂ parçalar›n› yörüngesine b›rak›yor. Gezegenimiz bu kuﬂaklardan
birinden geçti¤inde, akany›ld›z
etkinli¤inde belirgin bir art›ﬂ
oluyor. Örne¤in, kuyrukluy›ld›z 1998’de geçtikten sonra, ayn› y›l›n Kas›m ay›nda
saatte yaklaﬂ›k 2000 akany›ld›z gözlenmiﬂti.
Bu y›l, göktaﬂ› ya¤murunun 14-21 Kas›m tarihleri aras›ndaki ola¤an etkinli¤inin yan› s›ra, 17/18
Kas›m ve 18/19 Kas›m geceleri etkinlikte art›ﬂ bekleniyor. ‹lk sa¤anak, 17 Kas›m
gecesi saat 22:45’te olacak.
Bu s›rada, Aslan Tak›my›ld›z›
ufkun üzerinde olmad›¤›ndan, bu
sa¤ana¤›, en etkin oldu¤u anda
gözleyemeyece¤iz. Ancak, özellikle
gece yar›s›ndan sonra akany›ld›zlar, etkinlikleri daha az olmakla birlikte gözlenebilecek.
‹kinci sa¤anak, 19 Kas›m sabah› 06:45’te
olacak. Ne var ki, bu kez de hava ayd›nlanm›ﬂ
olaca¤› için sa¤ana¤›n en etkili oldu¤u an› ülke-

mizden izleyemeyece¤iz. Ancak, yine gece yar›s›ndan sonra akany›ld›z etkinli¤i yüksek olacak.
Özellikle alacakaranl›¤›n baﬂlang›c›nda, etkinlik
iyice artm›ﬂ olacak. Her ne kadar etkinlik zamanlar› hesaplanabiliyor olsa da, hata pay› da var. Bu
nedenle, etkinlik beklenenden daha az ya da daha fazla olabilir. Ya da öngörülen zamanlar d›ﬂ›nda baﬂka etkinlik art›ﬂlar› da olabilir.
Bu y›lki en büyük ﬂans›m›z, Ay’›n gözlemleri
etkilememesi. Ay, yeniay haline yaklaﬂt›¤› için,
göktaﬂ› ya¤muru s›ras›nda sabah Güneﬂ’ten k›sa
bir süre önce do¤uyor. Hatta, 19 Kas›m sabah›,
Güneﬂ’e görünür uzakl›¤› onu göremeyece¤imiz
kadar az olacak.
Göktaﬂ› ya¤murunu izlemek için, ›ﬂ›k kirlili¤inin fazla olmad›¤›, havan›n temiz oldu¤u bir yere
giderek gece yar›s›ndan sabaha kadar olan zaman aral›¤›nda gözlem yapmal›s›n›z. En iyisi yere
uzanarak gökyüzüne bakmak. Gökyüzünde ›ﬂ›k
kirlili¤inin en az oldu¤u bölgeye do¤ru dönerseniz göktaﬂlar›n› görme olas›l›¤›n›z artar. Elbette,
uzun süre aç›k havada yatmak üﬂümeye yol aça-

26 Kas›m sabah› güneydo¤u ufku

bilece¤inden, bir uyku tulumunun çok büyük yarar› olacakt›r.

Gezegenler

1 Kas›m saat 22:00, 15 Kas›m saat 21:00, 30 Kas›m
saat 20:00’de gökyüzünün genel görünümü.

Merkür, 8 Kas›m’da Güneﬂ’in önünden geçtikten sonra, Kas›m ay›nda h›zl› bir yükseliﬂ yap›yor. Merkür, Güneﬂ’in önünden
(altkavuﬂumdan) geçtikten sonra,
birkaç gün içinde sabah gökyüzünde beliriyor. Ay›n ortalar›nda,
ufuktan gözlenebilecek kadar
yükselmiﬂ oluyor. 25 Kas›m’da en büyük yükselime
ulaﬂ›yor ve bu s›rada Güneﬂ’ten yaklaﬂ›k 1,5 saat
önce do¤uyor. Gezegeni görebilmek için, sabah alacakaranl›¤›ndan önce, do¤ugüneydo¤u ufku üzerine
bakmak gerekiyor.
Satürn, ay›n baﬂlar›nda geceyar›s›, sonlar›ndaysa 22:00
civar› do¤uyor. Regulus’la yak›n konumunu koruyan gezegen, bu y›ld›zdan daha parlak görünüyor. Satürn, halkalar›n›n yat›kl›¤› sayesinde, teleskoplu gözlemciler
için güzel bir hedef durumunda.
Jüpiter, Venüs ve Mars, Güneﬂ’e çok yak›n
görünür konumda olduklar›ndan, ay boyunca
gözlenemeyecekler.
Ay, 5 Kas›m’da dolunay, 12 Kas›m’da sondördün, 20 Kas›m’da yeniay, 28 Kas›m’da ilkdördün hallerinde olacak.
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