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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

“Ömrünüzde yaln›zca 1 kez görme ﬂans›na sahipsiniz!”

“Mars gezegeni A¤ustos’tan itibaren geceleri
gökyüzünün en parlak cismi olacak. Mars ç›plak
gözle dolunay kadar büyük görünecek. Mars
Dünya’ya 56 milyon mil yaklaﬂt›¤›nda en büyük
göründü¤ü gün olacak. 27 A¤ustos gecesi
00:30'da gökyüzünü izleyin. Dünyan›n iki Ay'›
varm›ﬂ gibi görünecek.”
Bu haber her y›l A¤ustos ay›ndan yeniden ortaya ç›k›yor ve özellikle e-posta yoluyla gerçek olaylara yönelik haberlerden çok daha h›zl› bir ﬂekilde yay›l›yor.
Bu haberin kayna¤› 2003 y›l›na
dayan›yor. 27 A¤ustos 2007’de
Mars ve Dünya son 60.000 y›l›n
en yak›n konumuna gelmiﬂti.
Ancak bu, Mars’›n ne Ay kadar büyük ve de en parlak
gökcismi olaca¤› anlam›na
gelmiyordu. Üstelik bu yak›nlaﬂma, Mars’a teleskopla bakmayan gözlemciler
için, gezegenin her zamankinden biraz daha parlak
olmas› d›ﬂ›nda bir ﬂey de¤iﬂtirmiyordu.
Mars ve Dünya, yaklaﬂ›k
iki y›lda bir birbirlerine görece yak›n konuma gelirler. Bu,
yörüngelerinde dolan›rken Güneﬂ – Dünya – Mars dizilimi oldu¤unda gerçekleﬂir. Her iki gezegenin, özellikle de Mars’›n yörüngesi tam
olarak bir çember de¤il, birer elips biçiminde oldu¤undan, her Güneﬂ – Dünya –
Mars dizilimi oldu¤unda gezenlerin birbirlerine
uzakl›klar› farkl› olur. (Gezegenlerin en yak›n
olacaklar› konum, bir Güneﬂ – Dünya – Mars dizilmesi s›ras›nda, Dünya’n›n Güneﬂ’e en uzak,
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Mars’›nsa en yak›n oldu¤u durumda gerçekleﬂebilir.) Mars, 2003’teki yak›nlaﬂma s›ras›nda yaklaﬂ›k 56 milyon km yak›n›m›zdayd›. Bu y›l, Aral›k
ay›nda gerçekleﬂecek yak›nlaﬂmadaysa, gezegen
bize 88 milyon km uzakta olacak.

1 Eylül saat 23:00, 15 Eylül Mart saat 22:00, 30 Eylül
saat 21:00’de gökyüzünün genel görünümü.

Eylül’de Gezegenler ve Ay
Jüpiter, güneybat› ufku üzerinde bulunuyor
ve ay›n ilk günlerinde havan›n kararmas›ndan
yaklaﬂ›k üç saat sonra bat›yor. Ay sonunda, gezegenin gözlenebilece¤i süre iyice k›sal›yor.
Merkür de ay boyunca akﬂam gökyüzünde
yer al›yor. Ne var ki, Güneﬂ batt›¤›nda ufka çok
yak›n konumda bulundu¤undan ç›plak gözle görmek çok zor. Ancak Güneﬂ batt›ktan yaklaﬂ›k
20 dakika sonra akﬂam alacakaranl›¤›
içinde bir dürbün yard›m›yla bat›-güneybat› ufku üzerine bak›ld›¤›nda
gezegeni görmek mümkün.
Geçen ay sabah gökyüzüne geçen Satürn, ay›n ilk günlerinde
alacakaranl›ktan kurtuluyor
ve günler ilerledikçe daha da
erken do¤uyor. Satürn, ay
sonuna gelindi¤inde 03:30
civar› do¤uyor. Gezegeni
görebilmek için, bu s›rada
do¤u ufku üzerine bakmak
gerekiyor. Ay sonunda, sabah›n ilk ›ﬂ›klar›yla birlikte,
gezegen do¤u ufku üzerinde
iyice yükselmiﬂ oluyor.
Venüs, sabahlar› do¤u ufku
üzerinde. Ay›n baﬂ›ndan itibaren, gezegenin görünür yüksekli¤i h›zla artacak. Gezegen, ay›n sonlar›na do¤ru en parlak durumuna gelecek.
Mars, 23:00 civar› do¤uyor ve parlakl›¤›n›
giderik art›r›yor. Art›k, Aldebaran’la aras›ndaki parlakl›k fark› belirgin.
Ay, 4 Eylül’de sondördün, 11 Eylül’de
yeniay, 19 Eylül’de ilkdördün, 26 Eylül’de
dolunay hallerinden geçecek.

