24/5/5

14:16

Page 16

Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Venüs’ü Gündüz Görmek ‹ster misiniz?
Geçen ay, 22 May›s’ta Ay, Satürn’ün önünden geçti. Bu gök olay›yla ve örtülmelerle ilgili
birtak›m genel bilgileri geçen say›m›zda vermifltik. K›saca özetlemek gerekirse, bir gökcisminin ötekinin önünden geçmesine ve onu tümüyle örtmesine “örtme” deniyor. Gökcisimleri aras›nda, gökyüzünde en genifl görünür alan kaplayan› ve bize en yak›n olan› Ay oldu¤undan,
Ay’›n neden oldu¤u örtmeler görece çok daha
s›k görünür.
22 May›s’takiyle birlikte, bu y›l toplam 3
gözlenebilir gezegen örtülmesi gerçekleflmifl
olacak. Bu örtülmelerden biri de bu ay meydana gelecek. Üstelik, bu biraz daha ilginç olacak.
18 Haziran’da Ay, Venüs’ün önünden geçecek.
Ancak, bu olay akflamüzeri, günefl henüz gökyüzündeyken gerçekleflecek. Normalde, e¤er ince
bir hilal de¤ilse, Ay’› gündüz gökyüzünde kolayca görürüz. Yine, çok daha zor olmakla birlikte,
Venüs de e¤er nereye bakaca¤›m›z› bilirsek
gündüz gökyüzünde ç›plak gözle görülebilir. ‹flte örtülmenin hemen öncesinde ve sonras›nda,
gezegen Ay’a çok yak›n görünür konumda olaca¤›ndan, Ay, onun yerini bize iflaret edecek.
Yani, Venüs’ü gündüz gökyüzünde bulmak pek
de zor olmayacak.
Örtme öncesi ve sonras› Venüs’ü kolayca bulabilmek için, bir dürbünle
gözlem yapabilirsiniz. E¤er örtülmeyi küçük bir teleskopla izleme
olana¤›n›z varsa, Ay’›n hilal biçimi ve Venüs’ün çok kal›n hilali güzel bir görüntü oluflturacak.
18 Haziran’da Ay Venüs’ü 18:07’de örtecek.
18:24’te gezegen Ay’›n
arkas›ndan ç›kacak. Bu
zamanlar Ankara için. Örtülme bat›da birkaç dakika
daha önce, do¤udaysa birkaç dakika sonra bafllayacak ve bitecek.
Bu örtmenin hemen sonras›nda, 19 Haziran’da sabah
saatlerinde, Günefl gökyüzündeyken Ay Satürn’ü örtecek. Ancak düflük parlakl›¤› nedeniyle gündüz saatlerinde Satürn’ü görebilmek
pek olas› de¤il.
Y›l›n son gezegen örtülmesi, 24 Aral›k’ta
Ay’›n Mars’› örtmesiyle gerçekleflecek. Ancak,
bu örtme sabah alacakaranl›¤›nda gerçekleflecek. Bu örtülme ülkemizin güneybat›s›ndan izlenemeyecek.
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Çok ince hilal evresindeki Ay - Venüs yak›nlaflmas›.

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

Ay›n Gök Olaylar›
Merkür, 2 Haziran’da en büyük uzan›ma
(Günefl’ten en uzak görünür konuma) geliyor.
Gezegen, bu s›rada Günefl’ten yaklafl›k 2 saat
sonra bat›yor. Ancak, ilerleyen günlerde gezegen ufkun üzerinde h›zla alçalacak.
Venüs, art›k akflam gökyüzünü terk
etmeye haz›rlan›yor. Ay›n bafllar›ndan itibaren ufkun üzerinde giderek alçal›yor. Gezegen, giderek
Yer’e yaklaflt›¤› için görünür
büyüklü¤ü artarken, yüzeyinin
›fl›k alan bölümü de azal›yor.
Satürn, Aslan Tak›my›ld›z›’nda yer al›yor. Gezegen,
art›k gece yar›s›ndan önce
bat›yor. Gezegen, akflam
gökyüzünde Venüs’e göre
daha h›zl› alçald›¤› için, ay
sonunda Venüs’le çok yak›n
görünür konuma ulafl›yor.
Jüpiter’in parlakl›¤› biraz daha art›yor. Gezegen, Günefl batt›¤›nda güneydo¤u ufkundan do¤uyor ve bütün gece gökyüzünde
yer al›yor. Gezegen, ufuktan pek fazla yükselmedi¤i için, teleskoplu gözlemciler için en iyi gözlem zaman› gece
yar›s› civar›. Jüpiter, bu s›rada güneyde ufkun
üzerindeki en yüksek konumuna ulaflm›fl oluyor.
Ay, 1 Haziran’da dolunay, 8 Haziran’da
sondördün, 15 Haziran’da yeniay 22 Haziran’da
ilkdördün ve 30 Haziran’da yeniden dolunay
hallerinde olacak.

