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GÖKYÜZÜ - GÖKOLAYLARI 

1919 – 2019        100. YIL 

GÜNEġ’imiz Mayıs  ayının  ilk günlerinde KOÇ  takımyıldızı 

sınırları içersinde bulunacaktır. 15 Mayıs  günü ise 

komşu BOĞA  takımyıldızı sınırları içine geçecek 

ve  ay sonuna  kadar bu takımyıldız sınırları içersinde 

görülecektir. 

 

GÜNEġ’in  ufuk üzerindeki doğma ve batma 

NOKTALARI  noktaları   bildiğimiz Tam Doğu  ve  Tam 

Batı noktalarının   Kuzey  tarafında  olacaktır.  Ayın ilk günü bu 

açıklık 14 derece  iken son günü 24 dereceye  ulaşacaktır. 

 

Güneş’in doğma zamanları her geçen gün daha erken olurken, 

daha geç batacaktır.   Güneş ışınlarını biraz daha erken 

göreceğiz,  akşam olurken  ise  batışını daha geç 

izleyeceğiz,  bunun sonucu olarak  gündüz süresi  Mayıs ayı 

içinde artmayı sürdürecektir.  Mayıs  ayının ilk günlerinde 

yaklaşık 13 sa 50 dk olan gündüz süresi ay sonuna doğru 

yaklaşık 54 dakika artacak ve 14 sa 44 dk 

olacaktır.   (Türkiye’mizin doğusu ile batısı arasındaki doğma-

batma saatleri arasındaki farkyaklaşık 1 saat civarındadır, 

ancak  (enlemler arasındaki küçük zaman farkları dikkate 

alınmadığında)   gündüz süresi ülkemizin her yerinde 

yaklaşık aynı uzunlukta olur.) 

GüneĢ,  Mayıs ayı süresince Ankara’da  yaklaşık 12:44  –  12:46  saatleri arasında  öğlen 

çemberinden geçecektir.  Diğer kentlerin  doğma ve batma zamanlarında olduğu 

gibi, öğlen çemberinden geçiĢ zamanları da   Ankara’ya göre boylam farklarına uygun 

olarak, doğusundaki kentlerde daha erken, batısındaki kentlerde ise daha geç 

olacaktır. ( Örneğin    Ankara’nın Coğrafya Boylamı yaklaşık  32.8 derece 

doğu,  İzmir’in ise  27.1 derece doğu boylamı, buna göre aralarındaki boylam 

farkı  yaklaşık 5.6 derece olur.  Her bir derece Güneş’in hareketine uygun olarak 4 

zaman dakikasına denk gelir. Buna göre 5.6 x 4 = 22.4 dakika eder.  Öyleyse Güneş, 1 

Mayıs  günü Ankara Öğlen çemberinden saat 12:45 te  geçecek ise, İzmir öğlen 

çemberinden yaklaşık 22.4 dakika sonra  yanı  yaklaşık 13:08 de geçecek demektir. 

Ankara’dan daha doğudaki iller için hesap yapılırken boylam farkına denk zaman 

değeri bu kez  çıkartılır. Bu ayrıntıyı da unutmayalım…)  

 

GÜNEġ,  Ankara ile aynı enlemli gözlem yerlerinde  Mayıs ayının   ilk 

günlerinde,  gün  ortasında, Güney yönünde,   ufuktan en fazla 65 derece yüksekten 

geçecektir.  Ayın son günlerine doğru  ufuktan yüksekliği yaklaşık  72 

dereceye ulaşacaktır. (Ankara’ya göre verilen bu değerler, güneye doğru kaç derece 

giderseniz o kadar artar.. Kuzeye giderseniz azalır.)  Her geçen gün GÜNEġ 

ışınlarının  geliş eğim açısı  artacaktır ve ısınma da  artmasını sürdürecektir. 

 

Türkiye’mizin doğusundan VAN, ortasından ANKARA ve batısından da İZMİR  kentleri 

için MAYIS ayının 1,  15,  31. günlerinde Güneş ile ilgili zamanlar, öğlen-meridyenden 

geçiş zamanı, yüksekliği ve uzaklığı aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Değerleri 

karşılaştırarak yukarıda metin olarak verilen bilgileri irdeleyebilirsiniz. 

   13  MAYIS  :  AY,   Enberi ( YER’e en yakın ) konumunda  :    369 015 km    

26 MAYIS   :  AY,   Enöte  ( YER’e en uzak )  konumunda  :    403 935 km 

AYIN  EVRELERİ  : 
Ay’ın  Yer etrafındaki  yörüngesinde dolanmasının sonucu 
olarak, Güneş – Yer – AY  açısı  sürekli değişir ve  farklı  
tarihlerde YER den AY’a bakıldığında  AY’ın aydınlık olan yarısı  
YER’den farklı biçimlerde  görülmesine  AY’ın evreleri denir.  

 AY, Yer etrafındaki yörüngesinde dolanırken, gökyüzünde hergün GÜNEŞ’ten açısal 

olarak yaklaşık 13 derece   doğuya doğru uzaklaşır ve bunun sonucu olarak 

aynı  gözlem yerinde hergün yaklaşık 45-50 dakika daha geç doğar.) 

Mayıs ayı süresince    gece yarısından sonra  Güney gökyüzümüzde yine 

görsel şölen var, kaçırmayın. Yukarıdaki resimde görüleceği 

gibi  gökyüzünün izlenmeye değer parlak gezegenleri ( Jüpiter, 

Satürn  )  AKREP ve YAY takımyıldızlarının ev sahipliğinde gökyüzünü 

süsleyecekler.   Jüpiterin meşhur Galileo Uyduları, Satürn’ün muhteĢem 

halkası.   İçinde bulunduğumuz   SAMANYOLU Gökadasının merkezinin 

doğrultusu da bu bölgede  YAY  takımyıldızı sınırları içinde. Parlak 

görünümü ile Samanyolu ışıkları ve merkez doğrultusunda yeralan çok 

sayıda parlak derin uzay cisimleri  bu görsel şölene ortaklık 

edecekler.  AY  20-24 Mayıs günleri bu bölgede onlara eşlik edecek 

sadece. Mayıs ayı ilk günlerinde  bu bölge batı ufkuna yaklaştığında, bu 

kez  doğu taraftan Venüs ve Merkür doğu ufkunda görülecekler ve şölene 

katılacaklar.. 

GÜNLERE GÖRE GÖKOLAYLARI 

ÇYG  :  Açısal olarak Çok Yakın Görünümde ,       

YG   :  Açısal olarak Yakın Görünümde 

03 Mayıs    Dünya Uzay Günü 

5/6  Mayıs  Eta Aquarid Meteor Yağmuru (saatte 

yaklaşık 20 adet) 

05 Mayıs     Ay yeniay evresinde 

06 Mayıs    AY   Aldebaran ( BOĞA tky nın en 

parlak yıldızı) ile  YG 

07  Mayıs    AY,   Mars ile  YG 

12 Mayıs    AY  Regulus (ASLAN tky nın en 

parlak yıldızı )  ile   YG 

12 Mayıs     Ay ilkdördün evresinde 

13  Mayıs    AY,   Enberi ( YER’e en yakın ) 

konumunda  :    369 015 km    

19 Mayıs     ATATÜRK’ü ANMA,  GENÇLĠK VE 

SPOR BAYRAMI  

19 Mayıs     Ay dolunay evresinde 

21  Mayıs    AY,  Jüpiter ile   ÇYG 

26 Mayıs     AY,   Enöte  ( YER’e en 

uzak )  konumunda  :    403 935 km 

20 Mayıs     AY,   Antares (AKREP 

takımyıldızının en parlak yıldızı)   ile  YG 

23 Mayıs     AY,   Satürn ile ÇYG 

26 Mayıs     Ay  sondördün evresinde  

5/6  Mayıs   ETA KOVA   

( η Aquarids )  GÖKTAġI  YAĞMURU 

 

Halley kuyrukluyıldızının 1985-86 yılında Güneş’e en yakın olduğu konumda iken  bu  geçişi sırasında yörüngesinde 

bıraktığı toz ve taş parçaları yer atmosferine girerek  ETA Aquarid  göktaĢı yağmurunu oluştururlar.  

Güneş’e yakın geçişinde  yörüngede daha çok parçacık olur, eğer yakın geçişten sonra  uzun yıllar geçmiş ise parçacıklar 

yayılacağı  ve azalacağı için göktaşı yağmuru sağanak değil de çisentiye dönüşür. Yani, bir saat süresinde oluşan göktaşı 

izi sayısı azalır. 

Bu göktaşı yağmuru sırasında AY  Yeniay evresinde  olacak ve gökyüzümüzü  aydınlatamayacaktır, Bunun sonucu 

olarak  göktaşı  izleri  daha rahat  görülebilecektir.    

19 Nisan – 28 Mayıs arasında  etkili olacak bir yağmur. En etkili olacağı tarihler 5/6 Mayıs geceleri.  Bir saat içersinde 20-

40 civarında göktaşı izi görebilirsiniz.  Gece yarısından sonra sabaha karşı Güney-Doğu ufkunuza bakmanız yeterli.  KOVA 

takımyıldızı  sınırları içinden  her yöne doğru  yayılan  göktaşı izleri görmeniz olası. Belki arada ateştopu da 

görebilirsiniz. Şansınıza..      

MERKÜR  :  Mayıs ayının ilk günlerinde Güneş doğmadan az önce doğacak ve 

Doğu ufkumuzda yüksekliği fazla olmadığı için gözlemi zor olacaktır. İlerleyen 

günlerde açısal olarak Güneş’e daha yakın olacağı için gözlenmesi zorlaşacak ve 

gözlenemeyecektir. 

VENÜS  :  Mayıs ayı süresince  oldukça parlak ( -3.9 kadir ) bir şekilde 

Güneş doğmadan önce  ufuktan yüksekliği fazla olmasa da Doğu 

ufkunda   kolaylıkla görülecektir.  Her  geçen gün   daha geç doğacak ve 

gözlem süresi azalacaktır. 

             MARS  :  Güneş battığında  Batı                                                 

ufkunda görülecek olan 

gezegen  yaklaşık 2  saat gözlenebilecek 

her  geçen gün   Güneş battığı anda biraz 

daha ufka yakın olacak 

ve 1.7  kadir parlaklığı ile  gözlem süresi 

azalacaktır.  

JÜPĠTER  :  Güneş battıktan birkaç saat sonra Doğu 

ufkunda görünmeye başlayacaktır.  Her geçen gün daha 

erken doğacaktır.   Güneş  doğuncaya kadar  -

2,5  kadir den daha parlak görünümü  ve parlak GALĠLEO 

Uyduları ile  ile  güzel bir gözlem hedefi olmayı bu ay da 

sürdürecektir.  20 Mayıs günü AY ile yakın görünümde 
olacaktır. 

SATÜRN  :  Ayın ilerleyen günlerinde, daha erken, gece 

yarısı olmadan doğacak  ve daha uygun gözlem koşulları 

olacak demektir.  0.5  kadir parlaklığı ve  görkemli  kuşağı 

ile iyi birgözlem  hedefi olan gezegen  22 Mayıs gecesi AY 

ile çok yakın görünümde olacaklardır. 


