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Y›ld›z Tak›m›

Merkür’e Yolculuk
Bu ay, gezegen sistemimizdeki en küçük gezegen olan Merkür’e gidiyoruz. Merkür, ayn› zamanda Günefl’e en yak›n gezegen. Parlak olmas›na karfl›n gökyüzünde görülmesi görece
zor. Yörüngesi Günefl’e yak›n oldu¤undan akflamlar› ya da sabahlar› yaln›zca alacakaranl›kta görülebilir. Gezegen ufkun üzerinde, ayda ortalama birkaç gün rahatça görülebilecek kadar yükselir. ‹flte bu tezcanl›l›¤› nedeniyle olsa gerek, eski Romal›lar gezegene haberci tanr›lar›n›n ad› olan Merkür (Eski Yunan’da Hermes) demifller.
Merkür’ün yörüngesi bir hayli bas›k, yani elips fleklinde. Bu
nedenle, gezegenin Günefl’e olan uzakl›¤› 46 milyon ile
70 milyon km aras›nda de¤ifliyor. Gezegen, yörüngesindeki bir turunu yaklafl›k 88 günde tamaml›yor. Günefl’in
çevresinde görece çabuk dolanmas›na karfl›n, kendi
çevresinde çok yavafl dönüyor. Gezegenin bir dönüflü
176 Dünya günü, yani yaklafl›k 2 Merkür y›l› sürüyor. Bir
Merkür gününün süresi, bir Merkür y›l›n›nkinin iki kat›!
Gezegenin elips biçimindeki yörüngesi ve yavafl dönme
h›z›, gezegenin yüzeyinde bulunan bir gözlemci için ilginç bir duruma yol açar. Merkür’deki gözlemci, Günefl’in
do¤uflundan sonra onun yavafl yavafl yükselirken giderek
büyüdü¤ünü, sonra tepeye yaklafl›rken yükselmeyi durdurdu¤unu; bir süre tersine hareket ettikten sonra yeniden yoluna devam edip küçülerek batt›¤›n› görebilir. Bu
ilginç özelli¤ine karfl›n Merkür, yaflam için hiç de uygun
bir gezegen de¤il. Çünkü buradaki koflullar çok çetin. Atmosferinin çok ince oluflu ve Günefl’e çok yak›n konumda bulunmas› nedeniyle gezegenin yüzeyindeki s›cakl›k, 170 °C ile 430 °C aras›nda de¤ifliyor.
Merkür’ün en ›l›ml› koflullar›na sahip olan yerleri kutup bölgeleri. Merkür’ün ekseninin neredeyse hiç e¤ik olmamas›
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sayesinde, gezegende mevsimler yaflanm›yor. Yani, tam
kutup bölgesine Günefl ›fl›nlar› yatay olarak geliyor. Buradaki s›cakl›klar da çok de¤iflken de¤il. ‹flte e¤er bir gün bu
gezegende bir üs kurulmas› gündeme gelirse, bunun için
en uygun yerler gezegenin kutup bölgeleri. Çünkü bu gezegen Günefl’e yak›n oldu¤u için, burada ›fl›n›m çok yo¤un. Giysiler insanlar› Günefl’in ›s›s›ndan, zararl› ›fl›n›m›ndan ve gölgelerin dondurucu so¤u¤undan koruyabilecek
özellikte olmal›. Atmosfer çok küçük, mikron boyutundaki
göktafllar›n›n bile yere ulaflmas›n› engelleyemeyecek kadar
ince. Bu nedenle giysilerin dayan›kl› olmas› da gerekiyor.
Merkür atmosferi Günefl rüzgâr›n›n etkisi alt›nda. Böyle bir
ortamda, kal›c› bir atmosferin oluflmas› beklenemez. Atmosfer ço¤unlukla günefl rüzgâr›yla Günefl’ten tafl›nan
hidrojen, helyum ve az miktarlarda öteki gazlar› içeriyor.
Küçük ve kayal›k bir gezegen olan Merkür’ün yüzeyiyse t›pk›
Ay’›n yüzeyi gibi çeflitli büyüklüklerde göktafllar›n›n çarpmas›
sonucu oluflmufl kraterlerle kapl›. Gezegeni bu haliyle Ay’a
benzetmek mümkün. Caloris, bu kraterlerin en büyü¤ü. Büyük olas›l›kla bir küçük gezegenin çarpmas› sonucu oluflmufl.
Alp Ako¤lu

