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Y›ld›z Tak›m›

Ay’a do¤ru yolculu¤umuz bafllad›. Ay, gezegenimizin tek uydusu ve öteki gökcisimlerine göre bize epeyce yak›n. Ay’a gelmeden önce kütleçekiminden söz edelim biraz isterseniz. Çünkü, gökcisimlerinin hareketini anlamak için bu çok önemli.
Kütleçekimi evrendeki temel kuvvetlerden biri. Varl›¤›n› bildi¤imiz, hissedebildi¤imiz ama göremedi¤imiz bir kuvvet
aktar›m biçimi. Çok küçük boyutlarda, maddeyi bir arada
tutan baflka temel kuvvetler de var. Ancak, bu kuvvetler
molekül boyutlar›nda etkili. Kütleçekimiyse bu kuvvetlere
göre zay›f olmakla birlikte, çok uzun menzile sahip. Nas›l
›fl›k “foton” ad› verilen parçac›klarla iletiliyorsa, kütleçekiminin de “graviton” denen parçac›klarla iletildi¤i düflünülüyor. Günefl sistemindeki gezegenler, gökadam›zdaki y›ld›z
sistemleri, hatta evrendeki gökadalar kütleçekimiyle birbirlerine ba¤l›.
Kütleçekimi olmasa neler olabilece¤ini düflünebiliyor musunuz? Asl›nda, kütleçekimi olmasa evrendeki maddenin
bir araya gelerek gökadalar›n, y›ld›zlar›n, gezegenlerin daha do¤rusu elle tutulur, gözle görünür hemen hiçbir
maddenin bir araya gelmesi mümkün olmazd›. Günümüzde, kütleçekimi birden bire ortadan kalksa (neyse ki
böyle bir fley olas› de¤il) yeryüzünde yaflamam›z olanaks›z
hale gelirdi. Gezegenler Günefl’in çevresindeki yörüngelerinden ç›kar; Günefl, içindeki nükleer tepkimelerin etkisiyle
genifller ve so¤ur, gezegenimizin atmosferi ve okyanuslardaki sular uzaya kaçard›. Elbette bu, bilimkurgu filmler için
bile fazla “gerçek d›fl›” bir senaryo.
Gökcisimleri birbirlerini çeker. Peki nas›l oluyor da birbirleriyle çarp›flm›yorlar? Bir uydu, bir gezegenin çevresinde
dolan›rken, kütleçekimi onu gezegene do¤ru çeker. E¤er
uydunun gezegene dik yönlü bir h›z› olmasayd›, uydu gezegene do¤ru h›zlanacakt›. Ancak uydunun dönerken sahip oldu¤u h›z, d›fla do¤ru bir ivmelenme (h›z›n zamana
göre de¤iflimi) yarat›r. Bu ivme uydunun düflerken sahip
oldu¤u ivmeye eflit oldu¤undan uydu gezegene uzakl›¤›n› korur. ‹flte gezegenlerin çevresinde dolanan uydular,
Günefl’in çevresindeki gezegenler, hatta gökadadaki y›ld›zlar birbirleriyle çarp›flmaktan böyle kurtulurlar.
Buna dayanarak, gökadam›zdaki hemen hemen
tüm gökcisimlerinin bir baflka gökcisminin ya da ortak kütle

merkezinin (birden fazla gökcismi bir arada dolan›yorsa,
kütle merkezi bu gökcisimlerinin d›fl›nda bir noktada olur)
çevresinde doland›¤›n› söyleyebiliriz.
Ay yolculu¤umuz bitmek üzere… Art›k Ay’dan söz etme
zaman› geldi. Ay’›n ekseni çevresindeki bir dönüflü yaklafl›k 27,5 gün sürer. ‹flin ilginç yan›, bu süre Dünya çevresinde dolanma süresine eflittir. Yani Ay’dan bak›ld›¤›nda
Dünya hiç batmaz. Yer’in Ay’dan do¤uyor gibi göründü¤ü ünlü foto¤rafta Yer asl›nda hep ayn› konumda kal›r.
Ancak, yörüngede dolanan uzay gemilerinden Yer’in do¤up batt›¤›n› görebiliriz.
Ayn› fley, Günefl Sistemi’ndeki baflka uydularda da görülür. Bunun nedenini anlamak için milyarlarca y›l öncesine
gitmek gerekiyor. Henüz oluflum aflamas›ndayken, yani
Ay’›n yüzeyi henüz tamamen sertleflmeden önce, Ay’›n
Dünya çevresinde dolan›rken etkisi alt›nda bulundu¤u
merkezkaç etkisi buna neden olmufl.
Bu durum, buradan bak›ld›¤›nda Yer’in gökyüzünde sabit
kalmas›na yol açarken, Yer’den bak›ld›¤›nda da, Ay’›n hep
ayn› yüzünün görülmesine neden
olur. ‹flte bu nedenle, birtak›m
evrelere girmesi d›fl›nda,
Ay’›n o al›flk›n oldu¤umuz
görüntüsü hiç de¤iflmez.
Ay ve Yer aras›ndaki kütleçekimi, yeryüzündeki
baz› olaylar›n sorumlusu.
Yer’in dönme ekseninin yapt›¤› yalpan›n ve iklimin Ay sayesinde
kararl› bir yap›da oldu¤u düflünülüyor. Bu durumun,
yeryüzündeki yaflam›n geliflmesinde de önemli bir rol oynad›¤› san›l›yor.
Ay’daki gezimize önümüzdeki say› devam edece¤iz…
Alp Ako¤lu

B‹L‹M ve TEKN‹K 120 fiubat 2007

