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Y›ld›z Tak›m›

Uzay gemimiz Venüs’e do¤ru yaklafl›yor. Ancak, bu gezegen hiç de konuksever de¤il. O nedenle yüzeyine inemeyece¤iz. Ancak, yo¤un bulutlar›n›n aras›nda seyrederken, Venüs’ün nas›l bir gezegen oldu¤unu görece¤iz.
Venüs, ad›n› Romal›lar’›n aflk ve güzellik tanr›ças›ndan alm›fl.
Bunu gökyüzündeki parlakl›¤›na borçlu. Bu s›ralar Günefl batt›ktan sonra bat›ya do¤ru bakacak olursan›z onu görebilirsiniz.
Saçt›¤› ›fl›kla, öteki tüm gezegenleri ve y›ld›zlar› gölgede b›rak›yor. Bu bak›mdan düflününce, ad›n› hak etti¤i düflünülebilir.
Ancak, Romal›lar›n bilmedi¤i bir fley vard›: Venüs, Günefl Sistemi’ndeki gezegenler içinde en zorlu koflullara sahip gezegendi. Bu, ancak 1960’lardan bafllayarak gezegene gönderilen uzay araçlar›n›n gönderdi¤i verilerden anlafl›ld›. O zamana de¤in Venüs, hakk›nda fazla bir fley bilinmiyordu.
Venüs, gezegenimize hem boyut hem de kütle bak›m›ndan
en çok benzeyen gezegen. Venüs’ün çap›, gezegenimizinkinin %95’i, kütlesi de %80’i kadar. Jeolojik içyap›s› da
Yer’inkiyle benzerlik gösteriyor. Ne var ki, atmosferindeki koflullar onu Günefl sisteminin en zorlu koflullara sahip gezegeni yap›yor. Atmosferin ana bilefleni olan karbon dioksit,
Günefl’ten gelen ›fl›n›m› tutarak, çok güçlü bir sera etkisi yarat›yor. Bu nedenle gezegenin yüzey s›cakl›¤› yer yer
480°C’ye kadar ç›kabiliyor. Kal›n bulut katmanlar›ndaki sülfürik asit damlac›klar›, saatte 380 km h›zla esen rüzgârlarla
gezegenin her yan›na tafl›n›yor. Atmosfer bas›nc›ysa Yer’inkinin yaklafl›k 90 kat› civar›nda.
Bu özelliklerinden dolay›, bu gezegenin hiçbir canl› türü için
yaflan›labilecek bir yer olmad›¤› düflünülüyor. Hatta, uzay
giysileri giymifl bir astronotun bile bu gezegenin yüzeyinde

Venüs yüzeyinin radar kullan›larak
oluflturulmufl görüntüsü.
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dolaflmas› olas› de¤il. Yeryüzünde böyle bir bas›nca, ancak
okyanuslar›n 1 km alt›na inildi¤inde ulafl›labilir. Yeryüzünde,
bu derinli¤e inebilen insanl› araçlar yap›l›yor. Ancak, bu bas›nca dayanabilecek insanl› denizalt›lar›n çok dayan›kl› yap›da olmas› gerekiyor. Bir uzay giysisinin bu bas›nca dayanmas› bu günkü koflullarda olas› de¤il.
Venüs yüzeyinin yaklafl›k %90’› bir tür volkanik kaya olan
bazalttan olufluyor. Gezegen, volkanik bak›mdan çok etkin
oldu¤u için yüzeyin genç kayaçlardan olufltu¤u düflünülüyor. Sülfürik asit ya¤murlar› nedeniyle, yüzeyde önemli ölçüde erozyon meydana geliyor.
Tüm bu koflullar bir yana, yak›n olmas› yan›nda, Venüs’ün
gezegenimizden bu kadar parlak görünmesinin sorumlusu
da yo¤un bulutlar. Bulutlar bir yandan sera etkisine yol
açarken, bir yandan da görünür ›fl›¤›n önemli bölümünü
yans›t›yorlar. Yer’e yak›nl›¤›n› da düflünürsek, oradan görülebilen en parlak gezegen olmas› do¤al.
Venüs’ün ilginç bir özelli¤i de, çok yavafl dönmesi. Yaklafl›k
243 Yer günüyle Günefl sisteminde dönme süresi en uzun
olan gezegen. Üstelik tüm öteki gezegenlere göre ters
yönde dönüyor. Yani gezegen yaflanabilir bir yer olsayd›,
yüzeyinde bulunan biri Venüs’te Günefl’in bat›dan do¤up
do¤udan batt›¤›n› görecekti.
Alp Ako¤lu

Venüs’te bulutlar›n
alt›n›n radar görüntüsü.

