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Gezegenler

Merkür, 1 Ocak’ta en büyük batı uza-
nımı konumunda. Bu konumdayken 
Güneş ve Merkür arasındaki açısal 
mesafe en büyüktür. 

Merkür Güneş Sistemi’ndeki yörün-
gesi Güneş’e en yakın gezegen oldu-
ğundan gözlemlenmesi hayli zordur. 
En büyük doğu uzanımı ve en büyük 
batı uzanımı konumlarında olduğu 
zamanlar Merkür gözlemi için en uy-
gun zamanlardır.

2 Ocak’ta Merkür Güneş’in doğu-
şundan kısa süre önce güneydo-
ğu ufkunda doğacak. Bu tarihte Gü-
neş Sistemi’nin en küçük gezegeni 
Merkür’ü Akrep Takımyıldızı’nın en 
parlak yıldızı Antares ile birlikte göz-
lemleyebilirsiniz. 

Venüs, 9 Ocak’ta Güneş’in arkasın-
dan geçecek. Bu süreçte Venüs ve 
Güneş arasındaki açısal mesafe çok 
küçük olduğundan Venüs birkaç haf-
ta boyunca gözlemlenemeyecek. Ve-
nüs Şubat ayının sonunda Güneş’in 
batışından sonra gökyüzünde ortaya 
çıkmaya başlayacak.

Mars, Ocak ayı boyunca gece yarısın-
dan birkaç saat sonra güneydoğu uf-
kunda doğacak ve gün doğumuna ka-
dar gözlemlenebilecek.

7 Ocak’ta Mars ve Jüpiter birbirine 
yakın görünecek. 

Jüpiter, Ocak ayının başında gece ya-
rısından yaklaşık 4 saat sonra güney-
doğu ufkunun üzerinde ortaya çıka-
cak. 

Ayın ilerleyen günlerinde daha erken 
doğmaya başlayacak olan Jüpiter Te-
razi Takımyıldızı’nda gözlemlenebilir.

11 Ocak’ta Jüpiter, Mars ve Ay gök-
yüzünde birbirine yakın görünecek. 
Güneş’in doğuşundan kısa süre önce 
bu üçlüye Merkür ve Satürn de katı-
lıyor.

Aralık ayının sonunda kavuşum nok-
tasından ayrılan Satürn Ocak ayının 
ilk günlerinde, gökyüzünde Güneş’e 
yakın konumda olacağından, gözlem-
lenmesi de mümkün olmayacak. Sa-
türn ayın sonunda gün ışığında kay-
bolmadan önce ufkun üzerinde 10° 
yükselecek.

15 Ocak’ta Satürn ve yeniay evresine 
yaklaşan Ay gökyüzünde birbirine ya-
kın görünecek. Her iki gök cismi güne-
şin doğuşundan önce güneydoğu uf-
kunun üzerinde Yay Takımyıldızı’nda 
olacak. Ancak gök cisimleri ufkun 
üzerinde çok yükselmediğinden göz-
lemlenmeleri biraz zor.

Dörtlük 
Göktaşı Yağmuru

2018’in ilk göktaşı yağmuru Dört-
lük (Quadrantid) Göktaşı Yağmu-
ru 2-3 Ocak’ta en yüksek etkin-
liğe ulaşıyor. Bu tarihte gökyü-
zünde saatte yaklaşık 40 gökta-
şı gözlemlenebilir. Dörtlük Gök-
taşı Yağmuru’nun etkin olduğu 
1-6 Ocak tarihleri arasında Ay do-
lunay evresine yakın olduğundan 
göktaşlarının görülmesi zor ola-
bilir.

86_88_gokyuzu_ocak_2018_yeni.indd   4 25.12.2017   09:42




