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Y›ld›z Tak›m›

Ay’daki gezintimize geçen ay bafllam›flt›k. Ay, gezegenimizin tek do¤al uydusu olmas›n›n yan› s›ra, bize en yak›n gökcismi. Bize en yak›n gezegen olan Venüs'ten yaklafl›k 100 kez daha yak›n. Hatta, Ay'›n yaklafl›k 400 bin kilometrelik uzakl›¤›, gökbilimsel bir ölçek olarak kabul edilmeyebilir bile. Pek çok insan, yaflam› boyunca yapt›¤›
yolculuklarla bu mesafeyi kat eder.
Ay'›n öteki yüzü, hiçbir zaman kendini Dünya'ya göstermez.
Bunun nedenine geçen ay de¤inmifltik. “Kütleçekimsel kilit”
nedeniyle Ay’›n ekseni çevresindeki dönme ve Dünya çevresindeki dolanma süreleri eflittir. Bu durum, Ay’›n arka yüzünün "Ay'›n karanl›k yüzü" olarak an›lmas›na yol açm›fl, bilim kurgu ve UFO merakl›lar›na malzeme olmufl. Çünkü
1959 y›l›nda yap›lan uçufla de¤in, bu yüz hakk›nda hiç bir
veri yoktu. Bugün öteki yüzü, uzay araçlar›n›n gönderdi¤i
foto¤raflardan ve verilerden biliyoruz. Burada gizemli hiçbir
fley yok. Buras› Dünya’m›z›n korumas›nda olmad›¤›ndan,
göktafllar›na daha aç›k bir bölge ve bu nedenle de çok kraterli bir yap›s› var.
Ay yüzeyinde gördü¤ümüz koyu tonlu bölgeler “denizler”dir. Eskiden, bu bölgelerin gerçekten deniz (en az›ndan
eski deniz yataklar›) olduklar› düflünülüyordu. Ancak, bugün böyle olmad›¤› iyi biliniyor. Deniz olarak adland›r›lan
bölgeler, milyarlarca y›l önce akan lavlar›n oluflturdu¤u, görece düz bölgeler. Özellikle bu bölgelerdeki Ay topra¤›, pek
çok say›da çok küçük göktafllar›n›n çarpmas›yla koyu bir
renk alm›fl durumda. Ay'dan getirilen kaya örneklerinin üzerinde, pek çok mikroskobik krater oldu¤u gözleniyor. Bunlar, atmosferi olmayan uyduya çarpan çok küçük göktafllar›n›n ürünü. Denizler, bize bakan yüzün yaklafl›k üçte ikisini
oluflturuyor. Adlar›ysa oldukça ilginç: Mare Tranquilitatis

Ay’›n arka yüzü, bize
bakan yüze göre daha
kraterli bir yap›da
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(Sessizlik Denizi), Mare Crisium (Bunal›mlar Denizi), Lacus
Somniorum (Hayalperestler Gölü) bunlardan birkaç›.
Kraterler, Ay'›n en belirgin yüzey flekilleri olarak kabul edilebilir. En az›ndan 300 bin kraterin çap› bir kilometreden büyük. Kraterler, göktafllar›n›n çarpmas› sonucu oluflmufl. Birço¤unun merkezinde, çarp›flman›n etkisiyle meydana gelmifl tepeler bulunuyor (suya düflen bir su damlas›n›n düfltü¤ü yerde oluflan su sütunu gibi). Ayr›ca, kraterleri çevreleyen duvarlar›n içi, çarp›flmada f›flk›rarak daha sonra çöken
toprak ve tafl parçalar›yla yeniden bir miktar doldu¤undan
genellikle düz. Çok fliddetli çarp›flmalar›n sonucu oluflan baz› kraterlerin çevresinde, f›flk›ran toprak ve tafl parçalar›, ›fl›nlar oluflturacak biçimde yüzeye düflmüfl.
Ay’dan ayr›lma zaman›, ancak en k›sa zamanda geri dönece¤iz. Uzay araflt›rmac›lar›, Ay’a uzun süredir ayak basmam›fl olsa da, flimdi NASA gibi kurulufllar Ay’› gelecekteki insanl› uçufllar için bir “e¤itim üssü” gibi kullanmak niyetinde.
Buras›, havas›z, susuz, düflük kütleçekimli, yo¤un radyasyonlu, afl›r› s›cakl›k farklar›n›n oldu¤u bir yer. Gelecekteki
uzun sürecek insanl› uzay uçufllar› için bundan daha iyi bir
okul yeri olabilir mi?
Alp Ako¤lu

