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Güneş Tapınağı, Maya Güneş Tapınağı, Aztek 

Güneş Tapınağı, İnka Güneş Tapınağı, Hint 



Güneş tutulmasını izlemeye yarayan havuzlar, İnka Uygarlığı 



Çin Mitolojisi 



BAZI 

TUTULMALAR 

UĞURSUZLUK 

GETİRİR  



Yer’den 

gökyüzüne bakış 

doğrultusunda 

bazen gök 

cisimleri birbirinin 

önünden veya 

arkasından 

geçerler. Bu tür 

durumlar “örtme 

ya da örtülme” 

olarak adlandırılır. 

Ay Jüpiter örtmesi 

Venüs örtmesi 

Merkür örtmesi 







NEDEN HER 29,5 GÜNLÜK KAVUŞUM DÖNEMİNDE,  

BİR GÜNEŞ VE BİR AY TUTULMASI GERÇEKLEŞMEZ? 



Tutulmanın gerçekleşebilmesi için Ay’ın Düğüm Noktalarından (D. N.) birinde ve 

Güneş’in de bu düğüm noktalarını birleştiren Düğümler Çizgisi üzerinde olması 

gerekir. Bu durumda Ay DOLUNAY veya YENİ AY evresindedir. 

Ay’ın Yer 

etrafındaki 

dolanım düzlemi, 

Yer’in Güneş 

etrafındaki 

dolanım 

düzlemine göre 

5,9o eğimlidir. 
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Ay-Yer-Güneş üçlüsünün düğümler çizgisinde 

bulunma dönemleri düşünüldüğünde; Tutulmaların 

ilki sene başında görülmesi durumunda bir yılda; 

En çok 7 tutulma olur (Ay takviminin 10 günlük farkı !!!). 

5 Güneş tutulması , 2 Ay tutulması veya 4 Güneş 

tutulması 3 ay tutulması olabilir (1982 de olduğu gibi).  

En az ise 3 tutulma gerçekleşir (bunların 2’si Güneş 1’i 

Ay tutulması). 



GÜNEŞ TUTULMASI 
Güneş-Yer 

arasına giren 

Ay’ın gölge 

konisinin içinde 

kalan Dünya 

üzerindeki 

bölgelerde 

“Güneş 

Tutulması” 

meydana gelir. 



 Tam (Total solar eclipse), halkalı (Annular solar eclipse) ve parçalı (Partial 

solar eclipse) olmak üzere üç tip Güneş tutulması vardır. Bir Güneş 

tutulmasının tam veya halkalı oluşu Ay’ın Dünya’ya uzaklığı ile belirlenirken, 

parçalı oluşu Ay, gözlem yeri ve Güneş arasındaki açıyla, bir başka deyişle, 

her üçünün tam olarak aynı doğrultuda bulunmamasıyla ilgilidir. 

Tam Tutulma Parçalı Tutulma Halkalı Tutulma 



 Ay-Yer arası uzaklık, Ay’ın elips yörüngesinden dolayı 363.104 km 
ile 405,696 km (ortalama 384.400 km) arasında değişir. Bu 
uzaklaşıp yakınlaşma yeryüzünden Ay’ın görünen büyüklüğünün 
değişmesine neden olur. Aynı durum Güneş’in görünen büyüklüğü 
için de geçerlidir. Yer, Güneş etrafında elips yörüngede 
dolandığından Güneş’e yaklaşıp uzaklaşır. Tüm bu verilerden yola 
çıkılırsa Güneş tutulmasının hangi türde gerçekleşeceği Güneş ve 
Ay’ın görünür büyüklüklerine ve gözlemcinin yeryüzündeki 
konumuna bağlıdır.  



Ay ve Yer’in yörüngeleri eliptik olduğundan, Ay’ın 

ve Güneş’in açısal boyutları değişir. 

Ay’ın açısal boyutu Güneş’in açısal boyutu 

En yakın En uzak En uzak En yakın 





Parçalı ve Halkalı  

Güneş Tutulması 



 Tam Güneş Tutulması 
anında Ay, Güneş’in 
görünen diskini 
tamamen kapatır ve 
bu bölgede parlak 
yıldızlar ve 
gezegenler 
görülebilecek kadar 
hava kararır, sıcaklık 
düşer. Tam tutulma 
anında Güneş’in 
Korona (Taç) 
katmanı çıplak gözle 
görülebilir hale gelir. 



 Yer, kendi ekseni etrafında 

batıdan doğuya doğru döner.  

Güneş tutulmasının öncesinde 

Yer’den uzakta olan Ay’ın tam 

gölge konisi, Ay’ın yörünge 

hareketine devam etmesiyle 

Yer’e yaklaşır ve batı 

kenarından Yer yüzeyine 

değerek, tam tutulmanın 

öncelikle batı boylamlarından 

izlenmesini sağlar.  







Nabız Haber, 

22.08.2017 



GÜNEŞ TUTULMALARININ DÜNYA’YA 

ETKİLERİ 
 01.01.1900-15.10.2005 tarihleri arasında 77 halkalı, 80 parçalı, 74 tam, 8 sefer de halkalı 

başlayıp tam biten Güneş Tutulması meydana gelmiştir. Yani bu dönemde toplam 239 adet 

Güneş tutulması olmuştur. 

 

İncelenen 239 Güneş tutulmasından 96 (% 40.2) tanesinden önceki 10 günlük dönemde en 

az 1 adet (6 ve üzeri büyüklükte) deprem görülmüştür. Gene bu tutulmaların 106 (% 44.4) 

tanesinde de tutulmayı izleyen 10 günlük dönemde en az 1 deprem (6 ve üzeri 

büyüklükte) kaydedilmiştir. Kalan 37 (% 15.5) tutulmadan önceki ve sonraki 10'ar günlük 

dönemlerde yeryüzünün herhangi bir yerinde 6.0 veya üzeri büyüklüğe sahip bir tane bile 

deprem olmamıştır. 

Yukarıda verilen oranlara bakıldığında şu sonuca ulaşmak mümkündür: 
"Güneş tutulmalarının yaklaşık % 85'inde, tutulmadan önceki veya sonraki 
10 günlük dönemde, yeryüzünün herhangi bir yerinde 6.0 veya üzerinde 
büyüklüğe sahip en az bir deprem olmuştur". 

 Kaynak: Prof. Dr. Tansel AK (İstanbul Ünv.) 



10 gün önceki dönemde 
en az 1 deprem olanlar 
(%) 

10 gün sonrasına kadar 
en az 1 deprem olanlar 
(%) 

Hiç deprem 
olmayanlar 
(%) 

Tutulma tarihleri için 40.17 44.35 15.48 

Rastgele seçilmiş  
tarihler için 
(Tutulmanın olmadığı) 

43.51 41.84 14.64 

 Peki Güneş tutulmasının olmadığı rastgele tarihler seçilip 10 gün öncesi ve 10 gün 
sonrasında olmuş 6 ve üzeri büyüklüğündeki deprem sayıları belirlendiğinde sonuç 
ne oluyor?  

RAKAMLAR NEREDEYSE AYNI ! 

 Kaynak: Prof. Dr. Tansel AK (İstanbul Ünv.) 



Ay'ın her uzanım aralığına karşılık, Ay bu uzanım aralığında iken yeryüzü genelinde 
meydana gelen 6.5 veya üzeri büyüklükteki depremler sayıldı. Uzanım aralığına karşılık 
deprem sayısının grafiği çizildi. İşte bu durumu gösteren histogram sağ tarafta 
sunulmuştur. 

Eğer Güneş Tutulması-Deprem ilişkisi varsa, Ay'ın uzanımının 0 derece olduğu 
dönemlerde deprem sayıları artmalıdır. Ancak elimizdeki veriler bu yönde bir 
bulguyu işaret etmemektedir. 

 Kaynak: Prof. Dr. Tansel AK (İstanbul Ünv.) 



 Depremler jeolojik olaylardır. Yıkıcı büyüklükteki depremler levha sınırları 

ile yerkabuğundaki gerilme veya sıkışmalar sonucunda meydana gelen 

uzun fay hatlarında görülmektedir. Büyük depremler sırasında çok büyük 

kütleler hareket etmektedir. Güneş tutulmaları sırasında Dünya’dan bu 

kadar uzak iki gök cisminin kütle çekim etkileri bu depremleri oluşturacak 

bir kuvvet yaratabilir mi ? Yaratmadığı açıktır zira Dünyamız, Güneş ve 

Ay’ın uyguladığı kütle çekim kuvvetlerinin etkisini her an hissetmektedir, 

yer kabuğunun bir kaç santimetre derinliğinde ve denizlerle 

okyanuslardaki gel-git (med cezir) olayları bunun kanıtıdır. Dünya, Ay ve 

Güneş'in aynı doğrultuda sıralandıkları yeniay evreleri sırasında Güneş ve 

Ay'ın kütle çekim etkileri birbirine eklendiğinden okyanus ve denizlerdeki 

suların yükselme ve çekilme miktarı bu dönemlerde artar. Yeniay 

evreleriyle Güneş tutulmaları sırasındaki kütle çekim kuvvetleri arasında 

önemli bir fark yoktur. 



 Tarihin bütün devirlerinde Güneş ve Ay tutulmaları daima 
insanların dikkatini çekmiş ve eski insanlar bu hadiseleri 

büyük bir korku içerisinde izlemişlerdir. Günümüzde bile bu 
tür olayların sebepleri bilinmesine rağmen yine de insanlarda 
derin bir etki bırakmaktadır. Fakat başlangıçtan beri İslâm, 
bu gibi kozmik olaylarda herhangi bir olağanüstülük 
bulunmadığına dikkat çekerek insanlığı uyarmıştır (Yavuz 

UNAT, DİA, IV, 182-183). 



21 Haziran 2020: Parçalı Güneş Tutulması Greenwich Zamanı'na göre 03.46 ve 09.34 

saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. 

 

 
14 Aralık 2020: Tam Güneş Tutulması Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 

saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik 

Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan 

izlenebilecek. 
 

GÜNEŞ TUTULMA TAKVİMİ 
 

 

Ülkemizden gözlenebilecek en yakın Tam Güneş Tutulması Tarihleri 

 

30 Nisan 2060  

3 Eylül 2081                                         



AY TUTULMASI 

 
AY’ıN, YER’IN 
OLUŞTURDUĞU 
GÖLGE KONISI 
IÇINDEN GEÇIŞI 
SıRASıNDA AY 
TUTULMASı 
MEYDANA GELIR.  
BU NEDENLE AY 
TUTULMASı SADECE 
AY’ıN “DOLUNAY 
EVRESINDE” 
GERÇEKLEŞIR.  

 



Güneş ışınlarının hiç 
ulaşmadığı tamamen 
karanlık olan Tam 
Gölge (Umbra) konisi 
ve Güneş ışınlarının 
kısmen ulaştığı 
tamamen karanlık 
olmayan Yarı Gölge 
(Penumbra) konisi. İşte 
Ay’ın bu gölge konileri 
içinden geçişi 
sırasında üç farklı Ay 
Tutulması meydana 
gelir. 

 Tam Ay Tutulması 

 Parçalı Ay Tutulması 

 Yarı Gölgeli Ay 
Tutulması: 



Yer üzerinde 

Ay’ın gölgesi 



Ay’ın Yer etrafındaki 

dolanımı 
düşünüldüğünde 
hiçbir zaman Halkalı 
Ay Tutulması 
gerçekleşmez. 



 Tam Ay Tutulması anında Ay’ın 

bize dönük yüzeyinin rengi bakır 

rengine dönüşür. Bunun nedeni 

Güneşten gelen beyaz ışık 

içindeki kısa dalga boylu 

renkler (mavi, yeşil gibi) 

atmosferimizde saçılırken uzun 

dalga boylu kırmızı ve turuncu 

ışık kırılarak Ay üzerine düşer ve 

Ay Tam Tutulma anında kızıl 

renkte görünür. Halk arasında 

bu duruma kanlı Ay ismi verilse 

de bu uydurma bir isimdir. 





Benden bu kadar. 
Teşekkür ederim  

COVİD-19   

LÜTFEN EV DE KALIN 

@birdozkarikatur 


