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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Ay, Dünya’n›n Gölgesinde

21/22 ﬁubat’ta Ay Dünya’n›n gölgesinden
geçecek. Ay’›n tüm yüzeyi gölgenin içinden geçece¤inden, bu bir tam tutulma olacak. Tutulma,
20/21 ﬁubat geceyar›s›ndan sonra saat 02:35’te
Ay Yer’in yar›gölge konisi içine girmeye baﬂlayacak. Bu s›rada parlakl›kta belirgin bir fark gözlenmeyecek. Ancak dikkatli gözlemciler bu
de¤iﬂimi fark edebilir. Ay, 03:43’te tam
gölge konisine girmeye baﬂlad›¤›nda
do¤udaki kenar›ndaki kararma çok
belirgin olacak. Ay, bu andan itibaren giderek kararacak ve
05:00’da tam tutulmuﬂ olacak.
Bu andan itibaren, Ay, bak›r
rengi bir görünüm alacak.
Tam tutulma yaklaﬂ›k
50 dakika sürecek ve Ay,
05:52’de tam gölgeden
ç›kmaya baﬂlayacak. Ay’›n
üzerindeki gölge yavaﬂ yavaﬂ çekilecek ve 07:09’de
tutulma tümüyle sona erecek. Ancak Ay, ülkemizin
bat›s› hariç bu saatte batm›ﬂ, hava da çoktan ayd›nlanm›ﬂ olacak.
7 ﬁubat’ta bir Parçal› Güneﬂ
tutulmas› meydana gelecek. Ancak, bu tutulma ülkemizden görülmeyecek. Tutulma, Güney Kutup Bölgesi ve Avustralya'da parçal› tutulma ﬂeklinde gözlenebilecek.

büyüklü¤ü azal›yor. Buna karﬂ›n gezegen hava
karard›¤›nda baﬂucumuza yak›n konumda bulundu¤undan, hala iyi bir hedef oluﬂturuyor. Mars,

ﬁubat’ta Gezegenler
Mars, art›k bizden uzaklaﬂmay› sürdürüyor ve
buna ba¤l› olarak hem parlakl›¤› hem de görünür
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1 ﬁubat saat 22:00, 15 ﬁubat saat 21:00, 29 ﬁubat
saat 20:00’de gökyüzünün genel görünümü.

onunla benzer renkte parlayan Bo¤a’n›n en parlak y›ld›z› Aldebaran’a göre belirgin biçimde parlak. ‹lerleyen günlerde, Mars ve Aldebaran aras›ndaki görünür uzakl›k artarken, aralar›ndaki
parlakl›k fark› azalacak.
Satürn, ay›n baﬂlar›nda hava karard›ktan k›sa
bir süre sonra do¤uyor. Gezegen, 24 ﬁubat’ta
karﬂ› konuma geliyor ve art›k Güneﬂ’in batmas›yla birlikte do¤uyor ve tüm geceyi
gökyüzünde geçiriyor. Satürn, gökyüzündeki konumunu fazla de¤iﬂtirmiyor, ancak yavaﬂ yavaﬂ Aslan’›n parlak y›ld›z› Regulus’a
do¤ru yaklaﬂ›yor.
Ay›n ilk sabah›, Venüs ve Jüpiter gökyüzünde birbirlerine çok yak›n görünür konumdalar ve Güneﬂ’ten yaklaﬂ›k 2 saat önce do¤uyorlar. Jüpiter sabah gökyüzünde yükselirken Venüs alçald›¤› için ikili ilerleyen
günlerde birbirlerinden h›zla
uzaklaﬂacaklar. ﬁubat ortalar›ndan baﬂlayarak, Venüs alacakaranl›kta do¤acak ve ﬂubat›n son günleri Güneﬂ do¤madan
önce do¤u-güneydo¤u ufku üzerinde Merkür’le buluﬂacaklar.
Merkür, ay›n baﬂ›nda sabah gökyüzüne
geçiyor ve ay boyunda yükseliyor. Ay›n ortalar›ndan itibaren, sabah alacakaranl›¤›nda
do¤u-güneydo¤u ufku üzerinde yer al›yor.
Ay, 7 ﬁubat’ta yeniay, 14 ﬁubat’ta ilkdördün,
21 ﬁubat’ta dolunay 29 ﬁubat’ta sondördün hallerinde olacak.

