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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Ay, Satürn’ü Örtecek
Ay ve gezegenler, y›ld›zl› zemine göre hareketli olduklar›ndan, s›k s›k birbirleriyle ve baflka gökcisimleriyle yak›n görünür konuma gelirler. Elbette bu s›rada aralar›ndaki uzakl›k yine çok fazlad›r,
ama bizim bak›fl do¤rultumuz nedeniyle çok yak›nm›fl gibi görünürler.
Gökyüzünde birbirlerine göre farkl› görünür
h›zlarla hareket ettikleri için, bir gökcismi baflkas›n›n önünden geçebilir. Bu olaylara da “örtme”
deniyor. Ço¤u gökcisminin gökyüzündeki görünür
büyüklü¤ü çok küçük oldu¤undan, örtmeler yak›nlaflmalara göre çok daha ender gerçekleflir. Örne¤in, Ay herhangi bir gezegenin ya da y›ld›z›n; gezegenler tutulum çemberi üzerindeki y›ld›zlar›n;
bir gezegen ona göre daha uzak olan bir gezegenin ya da bir y›ld›z›n; bir asteroit bir y›ld›z›n önünden geçebilir (bu liste daha da uzayabilir.)
Gökyüzünde en s›k rastlanan›, Ay’›n bir gezegeni ya da parlak bir y›ld›z› örtmesi. Çünkü Ay’›n
görünür çap›, gezegenlerinkine ya da öteki gökcisimlerininkine göre çok büyük. Bu nedenle y›lda
birkaç kere Ay’›n parlak bir y›ld›z› ya da bir gezegeni örttü¤ünü görebiliriz. Asl›nda, Günefl tutulmalar›n› da örtme olarak tan›mlayabiliriz. Çünkü,
tutulma s›ras›nda Ay, Günefl’in önünden geçer.
Bir gökcismi, görünür büyüklü¤üne ba¤l›
olarak, önünden geçti¤i cismi tamamen
örtemeyebilir. Örne¤in, Venüs ve Merkür pek s›k olmasa da Günefl’in
önünden geçerler. Bunlara da “geçifl” ad› veriliyor.
Bir örtülme ya da geçifl
meydana geldi¤inde, yeryüzündeki herkes bunu göremeyebilir. Bunda, yeryüzündeki
konumumuz belirleyicidir.
Baz› olaylar gerçekleflirken,
bizim bulundu¤umuz yerde
gökcisimleri ufkun alt›nda
olabilir. Ya da olay gündüz
saatlerine denk gelebilir.
Bazen de, bir yerde örtülme
gerçekleflirken bir baflka yerde olay yak›nlaflma fleklinde
görülebilir.
Örtmeler aras›nda en heyecan
verici olanlardan biri Ay’›n parlak
bir gezegenin önünden geçmesi. ‹flte
böyle bir örtme bu ay gerçekleflecek. 22
May›s’ta, Ay Satürn’ün önünden geçecek ve
Satürn bir saat süreyle Ay’›n arkas›nda kalacak.
Örtülme 22:50’de bafllay›p 23:50’de bitecek. Bu
saatler Ankara için geçerli. Olay, bat›da birkaç dakika daha erken, do¤udaysa birkaç dakika daha
geç olacak. Örtülmenin en ilginç anlar› olan bu
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12 Nisan 2007’de
alacakaranl›kta Venüs ve Ülker yak›n görünümde

bafllama ve bitifl anlar›n› kaç›rmay›n. ‹flin ilginç yan›, bir gün sonra Ay, Aslan’›n en parlak y›ld›z› olan
Regulus’u örtecek. Ancak, bu s›rada hava ayd›nl›k
olaca¤› için bu örtülmeyi kaç›raca¤›z. Hava karard›¤›nda, Regulus ve Ay çok yak›n görünür konumda olacaklar. Örtmeyi görebilmek için herhangi bir
gözlem arac› gerekmiyor. Ancak bir teleskopla,
Satürn’ün yavafl yavafl Ay’›n arkas›nda kayboluflunu izlemenin tad› da baflka.

Ay, Satürn’ü örtüyor

Gezegenler ve Ay
Venüs, bu ay içinde y›l›n en iyi durumuna ulafl›yor. Parlakl›¤› biraz daha artan gezegen, ay›n ortalar›ndan sonra ‹kizler tak›my›ld›z›n›n ortas›na
ulafl›yor. Ay sonundaysa ‹kizler’in parlak y›ld›zlar›
olan Castor ve Polluks’la bir dizi oluflturacak konuma geliyor. Venüs’ü gece saat 23:30’a kadar
gökyüzünde görmek mümkün.
Merkür, ay›n ilk günlerinden bafllayaryak, akflam gökyüzünde yükseliyor. Gezegen, ay›n ortalar›na do¤ru gözlenebilecek kadar yükselmifl olacak.
Haziran’›n ilk günlerinde y›l›n en iyi konumuna gelecek olan gezegen, May›s sonunda Günefl’ten
neredeyse iki saat sonra bat›yor. Gezegeni
görebilmek için, Günefl batt›ktan yaklafl›k yar›m saat sonra bat›-kuzeybat› ufku üzerine bakmak gerekiyor.
Jüpiter, ay›n bafllar›nda alacakaranl›¤›n bitiminden k›sa bir süre
sonra do¤uyor. Gezegeni görebilmek için, akflam saatlerinde
güneydo¤u ufku üzerine bakmak yeterli.
Satürn, hava karard›¤›nda
en yüksek konumunda, neredeyse baflucuna yak›n konumda bulunuyor. Gezegen,
gece yar›s› civar› bat›yor.

2. Amatör Astronomi
Sempozyumu

1 May›s saat 23:00, 15 May›s saat 22:00, 31 May›s
saat 21:00’de gökyüzünün genel görünümü.

Amatör Astronomi Sempozyumu’nun ikincisi, 15-17 Temmuz
2007 tarihleri ars›nda ‹stanbul Kültür
Üniversitesi’nde düzenlenecek. Bu sempozyum, ülkemizdeki amatör gökbilimcili¤in iyi bir geliflim içinde oldu¤unun en önemli
göstergesi. Bu y›l, sempozyumla birlikte bir de “teleskop yap›m atölyesi” düzenlenecek. Ayr›ca sempozyumun çok önemli konuklar› olacak. Ayr›nt›l›
bilgi ve kat›l›m koflular› için:
http://fen-edebiyat.iku.edu.tr/aas2007

