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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Zaman...
Hepimiz zaman kavram›na al›ﬂk›n›z. Çünkü,
yaﬂam›m›z› buna göre düzenliyoruz. Ama e¤er
gökbilimle, en az›ndan amatör gökbilimcilikle ilgileniyorsak, “meridyen”, “yerel Güneﬂ zaman›”,
“yerel ortalama zaman” ve “evrensel zaman” gibi kavramlar› bilmemiz gerekir. Bu kavramlar›
ö¤renirsek, gök olaylar›n›n bulundu¤umuz yerde
gerçekleﬂece¤i zamanlar› kolayca bulabiliriz.
Ço¤u gök olay›n›n gerçekleﬂece¤i zamanlar
önceden hesaplanabilir ve bunlara çeﬂitli kaynaklardan ulaﬂabiliriz. Ancak, gerçekleﬂme zamanlar› genellikle evrensel zamana göre verilir. Olay›n
bizim bulundu¤umuz yerde ne zaman gerçekleﬂece¤ini bulmak için basit bir hesaplama yapmak
gerekir. Özellikle, tutulmalar ve örtülmeler gibi
gök olaylar› için, zaman›n duyarl› biçimde hesaplanmas› önemli.
Günlük yaﬂamda, Güneﬂ’in gökyüzünde en
yüksek konumuna ulaﬂt›¤› ana “ö¤len” diyoruz.
Güneﬂ ya da herhangi bir gökcismi, gökyüzünde
güney yönündeki en yüksek konumuna ulaﬂt›¤›nda, “meridyende” oluyor. Meridyen, Latincede
“ö¤len” anlam›na geliyor. Güneﬂ, meridyenden
geçti¤i an ö¤len oluyor. ‹ﬂte buna bakarak düzenlenen zamana, “yerel Güneﬂ zaman›” (local
apparent time, LAT) deniyor.
Gezegenimiz, Güneﬂ’in çevresinde dolan›rken bir elips çizer. Bu, Dünya’n›n
ekseninin e¤ikli¤iyle birleﬂince,
mevsimsel olarak ö¤len zamanlar›n›n kaymas›na yol açar. Güneﬂ, mevsime ba¤l› olarak meridyenden bazen yaklaﬂ›k 15
dakika erken, bazen de bir o
kadar geç geçer. Bu nedenle, gözlenen yerel saatte
bir düzetme yap›lmas› gerekir. ‹ﬂte yerel Güneﬂ zaman›n›n düzeltilmiﬂ haline
“yerel ortalama zaman”
(local mean time, LMT) denir.
Yeryüzünde, boylamlar›
farkl› olan herkes için yerel
ortalama saat farkl›d›r. Örne¤in, ‹stanbul’da yaﬂayan biriyle
Samsun’da yaﬂayan biri için yerel
ortalama saatler farkl›d›r. Bu fark›n
dile getirilmesi gökbilimciler için
önemli olabilse de, günlük yaﬂam› zorlaﬂt›raca¤› da bir gerçek. E¤er saatimizi bu zamana göre ayarlamak zorunda olsayd›k, do¤uya
ya da bat›ya yapaca¤›m›z her birkaç kilometrede
bir saatimizi ayarlamak zorunda kalacakt›k.
Bu sorunu çözmek için, “standart zaman” de-
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nen bir kavram kullan›l›yor. Buna göre, yeryüzü
birer saatlik zaman dilimlerine ayr›lm›ﬂ durumda.
Belli bir zaman dilimi içinde tüm saatler ayn› zaman› gösteriyor. Bu durum günlük yaﬂam› kolaylaﬂt›r›yor. Türkiye içinde zaman fark› bulunmazken, Orta Avrupa’ya gitti¤inizde saatinizi bir saat, Bat› Avrupa’ya gitti¤inizdeyse saatinizi iki saat ileri alman›z gerekiyor.
0 derece boylam›n, ‹ngiltere Greenwich’te bulunan Eski Kraliyet Gözlemevi’nden geçti¤i varsay›l›yor. ‹ﬂte bu boylamdaki zaman, “evrensel zaman” (Universal Time, UT) olarak kabul ediliyor.
Bir gök olay›n›n zaman› belirtilirken, genellikle
evrensel zaman cinsinden verilir. Olay›n sizin zaman diliminde ne zaman gerçekleﬂece¤ini bulmak için, bu zamana bulundu¤umuz bölgedeki
zaman fark›n› eklemek gerekir. Greenwich’in do¤usundakiler zaman fark›n› evrensel saate eklerler. Bat›s›ndakilerse ç›kart›rlar. Türkiye’nin bulundu¤u zaman dilimi, evrensel saatin iki saat ilerisindedir. Evrensel saat, ileri saat uygulamalar›ndan etkilenmez. Yani, ileri saat uygulamas› s›ra-

s›nda, evrensel saatle Türkiye’nin bulundu¤u zaman dilimi aras›ndaki fark 3 saat olur.
Bir saat diliminin bat›s› ve do¤usu aras›nda
bir saat vard›r. Yani, özellikle tutulmalar ve örtülmeler gibi zamanlanman›n önemli oldu¤u gök
olaylar›nda bulundu¤umuz boylama göre ayarlama yapmak gerekir. Örne¤in, zaman› 00:00 UT
olarak verilen bir gök olay›n›n Ankara’da gerçekleﬂece¤i zaman› bulmak için bu saate 2 saat ekleyerek zaman› duyarl› biçimde hesaplayamay›z.
Ankara e¤er 30 derece boylamda olsayd› bu do¤ru olurdu. (‹ki boylam aras›nda zaman farkl› 4
dakikad›r. Buna göre 0 ile 15 derece boylam aras›nda bir saat, 0 ile 30 derece boylam aras›nda
2 saat zaman farkl› bulunur.) Ankara yaklaﬂ›k 33
derece boylamda oldu¤u için, evrensel saatle aras›nda 33x4=132 dakika fark vard›r. Buna göre,
00:00 UT’de gerçekleﬂece¤i belirtilen bir gök
olay›, Ankara’da Türkiye zaman dilimine göre
02:12’de (ileri saat uygulamas› varsa 03:12’de)
gerçekleﬂecektir.

Ekim’de Gezegenler ve Ay

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

Jüpiter, akﬂam alacakaranl›¤› sona erdikten
yaklaﬂ›k iki saat sonra bat›-güneybat› ufkundan
bat›yor.
Merkür, ay›n büyük bölümünü akﬂam
gökyüzünde geçirmesine karﬂ›n, ufka
çok yak›n konumda. Ay sonuna do¤ru sabah gökyüzüne geçen gezegen h›zla yükselecek ve sabah
gökyüzünde gözlenebilecek kadar yükselecek.
Satürn, ay›n baﬂlar›nda
03:30 civar›nda do¤acak.
Günler ilerledikçe daha da
erken do¤an Satürn, sabah›n ilk ›ﬂ›klar›yla birlikte,
do¤u ufku üzerinde iyice
yükselmiﬂ olacak. Ay›n ortalar›nda, Regulus’la yak›n
konuma gelecek ve Venüs’le
birlikte güzel bir üçlü oluﬂturacaklar.
Venüs, sabah Güneﬂ do¤madan
yaklaﬂ›k 3.5 saat önce do¤uyor.
Gezegen, ay boyunca do¤u ufkunun
üzerindeki yükselimini koruyor.
Mars, 22:00 civar›nda do¤uyor. Bo¤a
tak›my›ld›z› s›n›rlar›ndan ç›kan gezegen art›k ‹kizler’de. 2 Ekim’de, Mars ve Ay yak›n görünür konumda olacaklar.
Ay, 3 Ekim’de sondördün, 11 Ekim’de yeniay, 19 Ekim’de ilkdördün, 26 Ekim’de dolunay
evrelerinden geçecek.

