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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Merkür, Mars ve Jüpiter Buluﬂuyor
Sabah gökyüzünde bulunan Jüpiter, Merkür
ve Mars, ay›n 10 ve 11’inde birbirlerine çok yak›n görünür konumda olacaklar. 10 Aral›k’ta, Jüpiter altta, Merkür üstte, Mars ise ikilinin kuzeyinde yer alacak. 11 Aral›k’ta, gezegenlerin oluﬂturdu¤u küçük üçgenin iki köﬂesini oluﬂturan
Merkür ve Jüpiter yer de¤iﬂtirecekler. Jüpiter, üçlüden en parlak olan›. Merkür ondan biraz daha
sönük. Mars ise Jüpiter ve Merkür’e göre çok sönük. Üçlüye, Akrep’in parlak y›ld›zlar›ndan biri
olan Graffias eﬂlik edecek. Bir çift y›ld›z olan
Graffias ve üç gezegen, bu tarihlerde düﬂük büyütmeli bir teleskopun görüﬂ alan›na girecek kadar yak›n görünür konumda olacaklar. Ne var ki,
gezegenler Güneﬂ’ten k›sa süre önce do¤duklur›ndan, gözlem süresi çok s›n›rl›. Bu nedenle, sabah alacakaranl›¤› baﬂlad›¤›nda, güney-güneydo¤u ufku üzerine bir dürbünle bakmak en
iyisi.
Ekim’in sonlar›nda akﬂam gökyüzüne geçen
Venüs, ay sonuna do¤ru gözlenebilecek kadar
yükselecek. Gezegen, ay›n baﬂlar›ndan itibaren,
akﬂam alacakaranl›¤›nda güneybat› ufku üzerinde gözlenebilir. Ancak, ay›n sonunda bile, Güneﬂ’ten bir saat sonra batm›ﬂ olacak. Buna karﬂ›n, gezegen çok parlak oldu¤undan, Güneﬂ
batt›ktan yaklaﬂ›k yar›m saat sonra, gezegeni bat› ufku üzerinde görebilece¤iz.
Venüs, bu s›ralar Yer’e uzak konumda ve bat› ufkunda gözlenebilecek
hale geldi¤inde de küçük bir
disk biçiminde görünecek. Gelecek ay, gezegen ufuktan iyice yükselmiﬂ olacak ve kolayca görülebilecek hale gelecek.
Satürn, ay›n baﬂlar›nda 22:30, ay›n sonlar›nda
da 20:30 civar› do¤acak.
Satürn, Aslan Tak›my›ld›z›n›n en parlak y›ld›z› Regulus’la olan yak›n görünür
konumunu ya boyunca koruyacak. Regulus, gezegenin
hemen do¤usunda bulunuyor.
Satürn, sar›ms› rengi ve daha
parlak oluﬂuyla Regulustan kolayca
ay›rt edilebilir.
Ay, 5 Aral›k’ta dolunay yeniay, 12
Aral›k’ta sondördün, 20 Aral›k’ta yeniay,
27 Aral›k’ta ilkdördün, hallerinden geçecek.
Ay, 10 Aral›k’ta Satürn’le, 18 Aral›k’ta Jüpiter’le, 19 Aral›k’ta Mars’la yak›n görünür konuma gelecekler.
Y›l›n en etkin göktaﬂ› ya¤murlar›ndan biri

olan ‹kizler (Geminid) Göktaﬂ› Ya¤muru,
13/14 Aral›k gecesi en yüksek etkinli¤ine ulaﬂacak. Göktaﬂ› ya¤murunun kayna¤›n›n bulundu-

1 Aral›k saat 22:00, 15 Aral›k saat 21:00, 31 Aral›k saat
20:00’de gökyüzünün genel görünümü.

¤u ‹kizler Tak›my›ld›z›, saat 02:00’da en yüksek
konuma gelecek. Dolay›s›yla da bu s›ralarda göktaﬂ› etkinli¤i en yüksek de¤erine ulaﬂacak.
Geminidler’in en yüksek etkinli¤e ulaﬂaca¤›
13/14 Aral›k gecesi, Ay sondördün halini geçmiﬂ
olacak. Ay, 01:00 civar›nda do¤acak ve bu saatten sonra gözlenebilecek göktaﬂlar›n›n say›s›
düﬂecek. Bu nedenle, bu göktaﬂ› ya¤murunu en etkin oldu¤u s›ralarda gözlemek
için geceyar›s›yla 01:00 aras›nda dar
bir zaman aral›¤› bulunuyor. Bu s›rada, saatte 100 kadar göktaﬂ›
görülebilir. Yine bu zamanlar d›ﬂ›nda, 6-19 Aral›k tarihleri
aras›nda, say› az olmakla birlikte göktaﬂ› ya¤muru etkinli¤ini sürdürecek.
Geminid Göktaﬂ› Ya¤muru’nun bir özelli¤i, gözlenen
akany›ld›zlar›n parlak olmas›. Bu sayede, Ay’a karﬂ›n
göktaﬂ› ya¤muru gözlenebilir. Kent d›ﬂ›na ç›kt›¤›n›zda
bu say› daha da artacakt›r.
Yani, gözleminizi sabah saatlerine kadar sürdürebilirsiniz. Ay
gökyüzündeyken, onu bir ﬂekilde
perdelerseniz sönük akany›ld›zlar›
görme olas›l›¤›n›z artar. Bir bina ya
da a¤aç, yak›n›nda gözlem yaparak bunu
sa¤layabilirsiniz.
Ay›n ikinci göktaﬂ› ya¤muru, Büyük Ay› kaynakl›. 21/22 Aral›k gecesi gerçekleﬂen Ursid
Göktaﬂ› Ya¤muru bu y›l Ay’dan hiç etkilenmiyor. Bu göktaﬂ› ya¤muru s›ras›nda gece yar›s›ndan sonra 20 ila 30 akany›ld›z görülebilir.
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