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Tunç Tezel

Gökyüzü

PanSTARRS
Geçtiğimiz ay bizi son yılların en parlak
kuyrukluyıldızlarından biri olan PanSTARRS
Kuyrukluyıldızı ziyaret etti. Ne var ki kuyrukluyıldız günbatımında batı ufkuna çok yakın
konumda olduğundan çok kısa sürelere gözlenebildi. Havanın genellikle kapalı oluşu da
gözlemleri olumsuz etkiledi. PanSTARRS bu
koşulların da etkisiyle çıplak gözle kolayca görülebilen bir cisim olmadı.
PanSTARRS, Nisan ayının başlarında da
gözlenebilecek. Kuyrukluyıldız giderek ufkun
üzerinde yükselse de parlaklığı azalacak ve
ancak bir dürbün ya da teleskopla görülebilecek. PanSTARRS Kuyrukluyıldızı ayın ilk birkaç
günü Andromeda Gökadası’yla yakın konumda olacak. Bu, bir dürbün ya da teleskopla onu
bulmayı kolaylaştıracak.
Yukarıdaki fotoğraf, amatör gökbilimci ve
gökyüzü fotoğrafçısı Tunç Tezel tarafından Ankara yakınlarındaki Beynam Ormanları’ndan
çekildi.

25/26 Nisan 2013
Parçalı Ay Tutulması
Bu yıl hiç tam Ay tutulması göremeyeceğiz.
Bu yıl gerçekleşecek Ay tutulmalarından biri
parçalı, diğeri yarıgölge tutulma olacak. Aslında 25 Nisan’daki tutulmanın büyük kısmı da yarıgölge tutulma olacak, parçalı tutulma evresi
çok kısa sürecek ve bu sırada Ay’ın çok küçük
bir bölümü gölgede kalacak.
Türkiye saati ile 21:04-01:11 arasında gerçekleşecek bu parçalı tutulma sırasında Ay’ın
tamamı gökyüzünde Dünya’nın yarıgölgesinden geçeceği için parlaklığı hafifçe azalıp rengi
kızarıklaşacak.
25/26 Nisan gecesi gerçekleşecek tutulma
için önemli zamanlar şöyle:
Y1: Yarıgölge tutulma başlangıcı (21:04)
P1: Parçalı tutulma başlangıcı (22:54)
TO: Tutulma ortası (23:07)
P2: Parçalı tutulma sonu (23:21)
Y2: Yarıgölge tutulma sonu (01:11)
Parçalı tutulmanın başladığı 22:54’ten sonra Ay bir kenarından kararmaya başlayacak. Ancak 23:07‘de gerçekleşecek tutulma ortasında

bile Ay’ın üzerindeki gölge alan o kadar küçük
olacak ki tutulmayı fark etmek zor olacak.
Ay tutulmalarını gözlemek için herhangi bir
gözlem aracı ya da bu konuda deneyim gerekmiyor. Ay’ı görebildiğiniz her yerden Ay tutulması gözlemi yapabilirsiniz. Bu tutulma sırasında Ay’ın çok küçük bir bölümü gölgede kalacağından bir dürbünle gözlem yaparsanız tutulmayı daha iyi izleyebilirsiniz.
Dünya’nın
yarıgölgesi

Dünya’nın
gölgesi
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Y2

P2

TO

P1
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KUZEY
Kraliçe

Kral
Lir

Vega

Perseus

Küçük Ayı
Ejderha

Zürafa

Kutupyıldızı

Kapella

Arabacı
Jüpiter

Herkül
Kuzeytacı

Büyük Ayı

Boğa

Vaşak

Aldebaran

Arkturus

Yılan

BATI

DOĞU

İkizler
Çoban

Yengeç
Berenices’in
Saçı

Aslan

Başak

Regulus

Küçük
Köpek

Avcı
Procyon

Tekboynuz
Satürn
Spika

Kupa

Terazi

Büyük
Köpek

Suyılanı
Karga

1 Nisan 23:00
15 Nisan 22:00
30 Nisan 21:00

Akyıldız
(Sirius)

14 Nisan
Ay ve Jüpiter çok
yakın görünümde
22 Nisan
Lir göktaşı yağmuru
(maks. 20 adet/saat)
25 Nisan
Yarıgölge Ay Tutulması
(21:04 - 01:11)
25 Nisan
Ay Spika’yla çok yakın
görünümde (sabah)
25 Nisan
Ay ile Satürn yakın
görünümde
27 Nisan
Ay Dünya’ya en
yakın konumunda
(362.300 km)

Yelken
Pompa

1 Nisan 23:00
15 Nisan 22:00
30 Nisan 21:00

GÜNEY

Nisan’da Gezegenler ve Ay

Arkturus

Spika

Satürn

Satürn hava karardığında doğu ufkunda bulunuyor.
25 Nisan’da Ay da ona katılacak.

Gezegen akşam saatlerinde doğu ufku üzerinde görülebilir.

Ay

Stellarium

Merkür ay boyunca sabah gökyüzünde.
Gezegen ayın ilk günleri Güneş’ten yaklaşık
bir saat önce doğuyor. Ancak ilerleyen günlerde bu süre giderek kısalacak ve ayın ortalarından sonra görülmesi çok zor olacak.
Geçtiğimiz ayın sonunda akşam gökyüzüne geçen Venüs, bu ay Güneş’e çok yakın
konumda. Gezegen, önümüzdeki aydan itibaren rahatlıkla görülebilecek kadar yükselecek.
Mars bu ay içinde sabah gökyüzüne geçiyor. Gezegen Haziran ayında sabah gökyüzünde görülebilecek kadar yükselecek.
Jüpiter, akşam hava karardığında güneybatı yönünde gökyüzünde yüksek konumda görülebilir. Bu sıralar Ay’dan sonra
gece gökyüzünün en parlak gökcismi olan
gezegen, Boğa’nın en parlak yıldızı olan
Aldebaran’ın sağ üstünde yer alıyor.
Satürn havanın kararmasıyla birlikte doğuyor ve tüm gece gökyüzünde bulunuyor.

Ay 4 Mart’ta sondördün, 11 Mart’ta yeniay, 19 Mart’ta ilkdördün, 27 Mart’ta dolunay
hallerinde olacak.
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