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ÖNSÖZ 
 

 

 Neden Venüs? 

 Bilindiği gibi Venüs, eski Romalılar’da,  inanılan aşk tanrıçasının adıdır. 
Herşeyden önce Venüs için niye böyle bir yakıştırma yapıldığını merak 
ediyordum. Ayrıca gökyüzüne baktığımızda bir Güneş ve Ay kadar olmasa da, 
bu çok parlak gök cismi gerçekte acaba nasıldı? Niye üzerinde yaşadığımız 
Dünya’nın bir ikiz kardeşi olarak tanımlanırken, Venüs gerçekte bir cehennem 
gibiydi? Peki nasıl olmuştu da Venüs keşfedilmişti? 
 

Tüm bu soruların cevaplarını bulmak ve bu ikiz kardeşi daha iyi ve daha yakından 
tanımak için Venüs gezegenini kendime araştırma konusu seçtim. Baştan sona bu tez çalışmam 
sırasında bana destek olan ve araştırmalarımı titizlikle inceleyen, katkıda bulunan; ayrıca  
önerilerde ve eleştirilerde bulunan;  Araştırma Görevlisi Sayın Ferhat Fikri ÖZEREN’e ve 
Danışmanım Sayın İ.Ethem DERMAN’a teşekkür ederim.  
 
 

Saygılarımla, 
M.Belma ÖZGEN 
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1. VENÜS   

 

  Venüs (Yunanca'da Afrodit), aşkın ve güzelliğin tanrıçasıdır. Gezegen bu 

şekilde tanımlanmaktadır çünkü; geçmiş zamanlardan beri en parlak gezegendir. 

(Ayrıca, özel yüzey şekilleri hariç, Venüs'ün yüzey özellikleri dişiliği simgelemektedir.) 

 

Venüs, Dünyanın ikizi olarak tanımlanabilir çünkü; ikisi de hemen hemen aynı 

kütleye, aynı yarıçapa, aynı hacme ve aynı yoğunluğa sahiptirler. Kısaca benzerliklerini 

şu şekilde de özetleyebiliriz: 

 

 Venüs, Dünyadan sadece bir parça daha küçüktür. (%95 Dünya yarıçapı, %80 

Dünya kütlesi) 

 İki gezegende, nispeten genç yüzeyler olduğunu gösterir birkaç kratere sahiptirler.  

 Yoğunlukları ve kimyasal bileşenleri aynıdır.  

 

Eğer Venüs’ün Güneşe olan uzaklığı, Dünyanın Güneşe olan uzaklığı kadar 

olsaydı, Venüs’te de hayat olabilirdi fakat Venüs, Güneşe Dünyaya nazaran daha 

yakındır. Venüs, güneşten uzaklık olarak ikinci, büyüklük olarak ise altıncı gezegendir. 

Herhangi bir gezegene nazaran Venüs'ün yörüngesi %1'den daha az bir dışmerkezlikle 

daha daireseldir. Venüs'ün yüzeyi daima kalın bir bulut tabakasının altındadır. Bu kalın 

bulut tabakasının ışını yansıtması (76%) nedeniyle de bizler Venüs'ün gökyüzündeki 

yerini çok kolay bulabiliyoruz. Venüs, gökyüzünde güneşten ve aydan sonra en parlak 

cisimdir. Merkür gibi Venüs gezegeni de, Yunan astronomlarında daha iyi bilecekleri 

gibi sabah yıldızı (Eros) ve akşam yıldızı (Hesperus) olarak anılır. Venüs kolayca 

gözlenebilmektedir çünkü; Güneşle arasındaki mesafe, Merkür ile Güneş arasındaki 

mesafeden iki kat daha büyüktür. Buna rağmen Venüs'ün yüzeyi Merkür'ün yüzeyinden 

gerçekten de daha da sıcaktır.  

 

Işınların kalın bulut tabakası tarafından yansıtılması nedeniyle, cisim hareket 

ediyormuş izlenimi verir ve bu da insanlara bu cismin UFO olduğunu 

düşündürmektedir. UFO raporlarının %60'ının Venüs'ten kaynaklandığı bilinmektedir. 
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1.1. Venüs'ün  Keşfi 

 

Venüs'ün bulutlarının alt tabakası ve yüzey şekli geçtiğimiz bu son yıllarda 

keşfedilmiştir.  

 

1962'de Meriner 2 adlı uzay aracı, Venüs'e gönderilen ilk uzay aracıdır. Daha 

sonraları ise Venüs, Pioneer Venüs ve Sovyet Venera 1 de dahil olmak üzere, çeşitli 

uzay araçlarının başka gezegene konumlanmasıyla defalarca ziyaret edilmiştir. 

Venüs'ün cehennem tablosunu bize, son 37 yıl süresince Venüs'e giderek resimlerini 

çeken, yüzeyini tarayan, yapısını tahlil eden ve hatta yüzeyine inen 22 robot uzay aracı 

iletmiştir. Ancak bu sürecin büyük bir bölümünde Venüs'ün yüzeyi, Venüs'ü perdeleyen 

bulutlar nedeniyle yeterince gözlemlenememiştir.  

 

Rusya'nın 1970 yılında Venüs'e gönderdiği uzay aracı, Venüs'teki yüzey 

sıcaklığının 477 ºC olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yüzeydeki atmosfer basıncı 

Dünyanınkinden 100 kat daha fazladır. İlk fotoğraflar 1 Mart ve 5 Mart 1982'de bir Rus 

uzay aracı olan Venera 13 ve Venera 14 tarafından alınmıştır. Son yıllarda ise (1990-

1994) daha çok yörüngede olan Amerikan uzay aracı Macellan, bulut örtüsünü delip 

geçen radar sinyalleriyle gezegenin tüm yüzeyini yüksek çözünürlükte görüntülemiştir 

ve hatta Venüs etrafında dönerken, Venüs'ün  detaylı bir yüzey haritasını da 

çıkartmıştır.  

 

1.2. Venüs'te İklim 

 

Magellan'dan alınan görüntüler; Venüs'ün geçmişte muazzam yanardağ 

patlamalarına sahne olduğunu ve günümüzde de halen volkanik bakımdan aktif 

olduğunu göstermektedir. Buna paralel olarak; yoğun volkanik etkinlikler, Venüs'te 

büyük ölçekli iklim değişikliklerine yol açmıştır. Venüs'ün, tüm gökbilimcilerinin de 

bildiği gibi Dünyadaki  gibi karmaşık, değişken bir iklimi vardır.   
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Venüs'ün günümüzdeki atmosferi, jeolojik geçmişinin bir kalıntısıdır. Gezegenin 

içi, artık volkanik etkinliğe neden olamayacak kadar soğumuştur. Dünya ve Venüs, 

jeolojik ve atmosferik süreçlerin dinamik etkileşimleriyle yönetilen iklimlere sahiptirler. 

 

Peki, Venüs’teki bu iklim değişiklikleri ikiz kardeşi olarak tanımlanabilen 

Dünyayı etkiliyor mu? Eğer böyle ise; bu değişimler gezegenimiz Dünyayı nasıl etkiler? 

Bu tartışma konusunu bir örneğe bağlayalım: Bilim adamları Venüs’ün üst atmosferinin 

egzotik fotokimyasının gizlerini çözme çalışmaları sonucunda şöyle bir karara 

varmışlardır: Klor, gezegenin bulutlarının üstündeki serbest oksijen düzeyini 

azaltmaktadır. Böylece, Venüs’teki bu sürecin aydınlatılması, daha sonra Dünyada da 

benzer bir sürece ışık tutmuştur. Yapay kaynaklardan ortaya çıkan klor, stratosferdeki 

ozon tabakasını yok etmektedir.  

 

1.3. Venüs'ün Hareketi 

 

Venüs'ün rotasyonu yani kendi ekseni etrafında dönme hareketi bir parça 

sıradışıdır; çünkü çok yavaş hareket ettiği gibi aynı zamanda da ters yönde hareket 

etmektedir. (1Venüs günü = 243 Dünya günü, Venüs yılından birazcık daha uzundur.) 

Aynı zamanda Venüs'ün rotasyonu (dönme hareketi) ve yörünge periyodu sanki aynı 

tarihe tesadüf ediyormuş gibi, Venüs ve Dünya birbirlerine en yakın olduğu anda Venüs 

daima aynı yüzünü göstermektedir. Ancak bunun yansıyan bir hareket mi yoksa sadece 

bir rastlantı mı olduğu bilinmemektedir.  

 

Dünya ile olan benzerliklerinden dolayı, yoğun bulutlar altındaki Venüs'ün 

hemen hemen Dünyanın bir benzeri olduğu ve üzerinde bir yaşam olduğu 

düşünülmüştür. Fakat maalesef Venüs üzerine yapılan daha detaylı çalışmalarla 

görülmüştür ki Venüs Dünyadan esasen farklıdır.  
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1.4. Venüs'ün Atmosferi 

 

Venüs atmosferinin yüzeydeki basıncı 90 atmosferdir. (Dünya okyanusunun 1 

km. derinliğindeki basınçla hemen hemen aynıdır.) (Yüzey sıcaklığında 100°C 

düzeyindeki bir oynama litosferde basıncın 1000 bar olması demektir. Dünyada 

sıradağların oluşmasını sağlayan basınca eşdeğerdeki bu basınç, Venüs’ün yüzeyini 

belirtilen biçimde deforme etmek için yeterlidir.) Venüs’ün atmosferi daha çok 

karbondioksitten oluşmuştur. Buradaki birkaç km. kalınlığındaki çeşitli bulut katmanları 

sülfürik asitten meydana gelmiştir. Bu bulutlar, bizim gezegenin yüzeyini tamamen 

görmemizi engellemektedir. Bu yoğun atmosfer bir sera etkisi oluşturur ki; bu etki 

Venüs yüzeyinin sıcaklığını 400 K'den 740 K'e kadar çıkarır. (kurşunu eritmek için 

yeteri kadar sıcaktır.) Bulutların tepelerinde güçlü rüzgar akımları olmasına rağmen 

(350 kph) yüzeyde rüzgarlar çok yavaştır. (saatte birkaç km'den fazla değildir) 

 

Muhtemelen bir zamanlar Venüs'te de Dünyadaki gibi geniş su kütleleri vardır. 

Fakat bunların hepsi kaynamıştır. Venüs şimdi tamamen kurudur. Dünya Güneşe biraz 

daha yakın olsaydı Venüs ile aynı kaderi paylaşabilirlerdi. Temelde benzer olan 

Venüs'ün niye bu kadar farklılaştığını bulabilirsek Dünya hakkında daha fazla şey 

öğrenebiliriz.  

 

Venüs'te daha çok keskin olmayan, inişli çıkışlı yüzeyler ve aynı zamanda çeşitli 

geniş çukurlar vardır: Atalanta Planitia, Guinevere Planitia, Lavinia Planitia. Yüzeydeki 

iki geniş yüksek yüzey şekli ise; kuzey yarımküredeki Ishtar Terra (Avustralya'nın 

boyutu kadar) ve ekvator boyunca Aphrodite Terra (Güney Amerika'nın boyutu 

kadar)'dır. Ishtar'ın iç kısımları tamamen yüksek platolarla kaplıdır. Bu platolar, 

muazzam yükseklikteki Maxwell Montes dağı da  dahil, yüksek dağlarla çevrilidir.  

 

Magellan uzay aracından elde edilen verilere göre; Venüs'ün yüzeyi bir çok lava 

akımlarıyla örtülüdür. Burada Sif Mons gibi geniş koruyucu volkanlar vardır. (Olympus 

Mons ya da Hawaii'ye benzerdir.) Bu yüzey şekillerinin niye Olympus Mons ya da 

Hawaii’ye benzetildikleri ise kısaca şu şekilde açıklanabilir: Dünyamızın değişken 

ikliminin nedeni; kısmen kabuğu, mantosu, okyanusları, kutup başlıkları ve dış uzay 
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arasındaki gaz alışverişidir. Jeolojik süreçlerin ana motoru olan jeotermal enerji de 

atmosfer değişikliklerini körükleyen bir etmendir. Jeotermal enerji, esas olarak 

Dünyanın iç kesimlerinde bozunan radyoaktif elementlerin bir ürünüdür. Karasal 

gezegenlerin incelenmesinde temel önemde bir sorun da; sıcaklıklarını nasıl 

yitirdiklerinin anlaşılmasıdır. Bunda başlıca iki mekanizmanın etken olduğu 

bilinmektedir: Volkanik etkinlik ve yerkabuğu parçacıklarının hareketleri (=levha 

tektoniği). Dünyanın içinin yavaş yavaş soğumasına yol açan temel süreç, bir hareketli 

kuşak gibi işleyen levha tektoniğidir. Bu süreçle sürekli bir döngüye sahip olan gazlar, 

yeryüzü ikliminin kararlılık kazanmasını sağlamışlardır. Yanardağlar atmosfere gaz 

pompalarken, birbirlerinin altına kayan litosfer levhaları da bu gazları dünyanın içine 

geri döndürmektedir. Yanardağların çok büyük bir bölümü, yerkabuğu levhalarının 

tektonik hareketiyle ilgilidir. Ancak yeryüzündeki en büyük volkanik yapılardan biri 

olan Olympus Mons ve Hawaii adaları da, levha sınırlarındaki dinamikten bağımsız 

olarak yerkabuğu üzerinde “sıcak noktalar” olarak ortaya çıkmışlardır. Venüs’teki Sif 

Mons gibi. Son zamanlarda yapılan araştırmalara ve bulgulara göre sadece birkaç sıcak 

noktada Venüs halen volkanik olarak aktiftir. Geçtiğimiz birkaç yüz milyon yıldır bir 

çok alan jeolojik olarak oldukça sakindir.  

 

Venüs’te levha tektoniği konusunda bir kanıt yoktur. Gezegende ısı transferi, en 

azından yakın geçmişinde, geniş bazaldik lav ovalarının püskürmesiyle, daha sonra da 

bunların üzerinde yanardağların oluşmasıyla gerçekleşmiş görünmektedir.  

 

1.5. Venüs'ün Yüzey Şekilleri ve İklim Değişikliği 

 

Magellan uzay aracının yaptığı küresel araştırmanın en çarpıcı bulgularından 

biri; gezegende çarpma kraterlerinin çok az oluşudur. Hatta Venüs üzerinde hiç küçük 

kraterler yoktur. Çünkü Venüs’ün kalın atmosferi, gezegen yüzeyini küçük 

göktaşlarından koruyabilmektedir. Çapı bir kilometreye kadar olan ve gezegene 

çarpması halinde 15 kilometre genişliğinde kraterler açabilecek meteoridiler, Venüs’ün 

atmosferini delip geçemezler. Yani; küçük meteroidler daha yüzeye ulaşmadan 

Venüs'ün yoğun atmosferinde yanarlar. Ama işin ilginç yanı, daha büyük çaplı 

kraterlerin de son derece az olmasıdır. Venüs'teki kraterlerin biraraya gelmesi, büyük 
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meteoritlerin yüzeye, atmosferden parçalanarak ulaştıklarını göstermektedir. (Bu büyük 

parçacıklar atmosferde sürtünmeyle parçalanırlar.)  

 

Venüs'teki en yaşlı alanlar yaklaşık 800 milyon yıl yaşında görünmektedir. İç 

güneş sistemindeki asteroid ve kuyruklu yıldızların gözlenen bolluğu ve ay yüzeyindeki 

kraterlerin sayısı ise; Venüs’ün de ne kadar sürede ne kadar çarpışma yarası alması 

gerektiği konusunda fikir vermektedir. Bunun sayısal değeri, her bir milyon yıl için 1,2 

kraterdir. Magellan ise gezegen yüzeyine rasgele dağılmış yalnızca 963 krater 

sayabilmiştir. O halde; gezegenin ilk 3,7 milyar yıllık tarihine ait kraterler bir biçimde 

silinmiştir. Krater azlığı, dünya için de geçerli bir olgudur. Dünyada eski kraterler, 

rüzgar ve su tarafından aşındırılmaktadır. Ne var ki; Venüs’ün yüzeyi, sıvı suyun 

varlığına olanak tanıyacak sıcaklığın kat kat üzerindedir. Üstelik yüzeydeki rüzgar hızı 

da oldukça düşüktür. O halde; erozyonun yokluğunda,  kraterleri aşındıracak ve 

sonunda tümüyle silecek süreçler olarak tektonik ve volkanik etkinlikler etkendir. 

Ancak Venüs’teki kraterlerin birçoğu halen taze görünmektedir. Lavlar yalnızca 

kraterlerin %6’sının kenarlarına kadar yükselmiş ve yalnızca %12’si Venüs kabuğunun 

bükülmesi ve çatlaması sonucu bozulmaya uğramıştır. Yani; bazı kraterler biçimlerini 

korurken eski kraterler silinmiştir. Bunun nedeni şu şekilde açıklanabilir: Küresel 

boyutta bir volkanik dönem, 800 milyon yıl önce tüm eski kraterleri yok etmiştir ve 

görünen geniş lav ovalarını yaratmıştır. Daha sonraları ise; daha düşük düzeydeki 

volkanik etkinlikler günümüze kadar sürmüştür.  

 

Volkanik etkinliğin, Venüs’ün yüzeyini biçimlendiren önemli bir unsur 

olduğuna kuşku yoktur. Macellan'dan alınan resimler, Pancake Volkanı ve Korona gibi 

yapıları da içeren çok çeşitli ilginç ve nadir yüzey yapıları göstermektedir. Korona, 

geniş magma odacıklarının kubbelerinin kendi üzerine çökmesiyle; Pancake Volkanı 

ise, yoğun lava akımlarıyla oluşmuştur. Bunların dışında, su tarafından oyulmuş 

izlenimi veren dikkat çekici bazı çizgiler de vardır. Bunlar, 7000 km’yi bulan 

uzunluklarıyla Dünyada kıvrılıp giden ırmakları ve sel ovalarını anımsatmaktadır. Çoğu 

ırmak deltalarını andıran boşalma kanallarıyla noktalanmaktadır. Ancak çevrenin 

olağanüstü kuruluğu, bu yarıkların su tarafından kazılmış olmasını olanaksız 

kılmaktadır. O halde bunlar kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, ya da başka bazı tuzlar 
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tarafından kazılmıştır. Kükürt gazları da içeren kalın bir karbondioksit, atmosferle 

denge halinde bulunan gezegen yüzeyinde bol miktarda bulunmaktadır. Gerçekten de 

eski Sovyetler Birliği’nin gezegen yüzeyine indirdiği Venera uzay araçları, yüzey 

kayalarının %7-10 oranında karbonat biçimindeki kalsiyum minerallerinden ve %1-5 

oranında da sülfatlardan oluştuğunu belirlemiştir. Bu tuzlarla yüklü lavlarsa, ancak 

Venüs’ün bugünkü yüzey sıcaklığının onlarca ya da yüzlerce derece üzerindeki 

sıcaklıklarıyla erirler.  

 

Venüs'ün iç kısımları muhtemelen Dünyanınki ile çok benzerdir. 3000 km. çapta 

demir çekirdek vardır ve gezegenin büyük bir kısmını erimiş bir kaya mantosu 

örtmektedir.  ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ndan Jeffrey S.Kargel ve 

yardımcıları, Dünyadaki yeraltı su gölleri gibi, Venüs yüzeyin de yüzlerce metreyle 

birkaç kilometre arasındaki derinliklerde, karbonatit (tuzlu) mağmanın erimiş durumda 

ve muazzam rezervler halinde bulunduğunu öne sürmüşlerdir.  Son zamanlardaki 

Magellan uydusundan elde edilen kütle çekim gözlemleri de, Venüs'ün dış kabuğunun 

ilk zamanlarda varsayılandan daha güçlü ve daha kalın olduğunu belirtmektedir. 

Mantodaki konveksiyon Dünya örneğinde olduğu gibi; plaka sınırlarında 

yoğunlaşmaktansa pek çok göreceli küçük bölgelerde, yüzeyde basınç oluşturur.  

 

Esrarengiz yüzey şekillerinden bir diğeri de, Venüs kabuğunun en eski 

parçalarını oluşturan, mozaik parçalarını andıran kaba dörtgenlerdir (tesserae). Bunlar 

da Venüs’ün geçmişte daha sıcak olduğunu göstermektedir. Bu son derece kırışık 

oluşumlar, lav ovalarından birkaç kilometre yükselen kıta boyutlu platolar üzerinde yer 

almaktadırlar. Güney Metodist Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalara göre; bu plakalar 

litosferin; yani gezegenin kabuk ve mantosunun üst kesimlerinden oluşan sert dış 

iskeletinin bir uzantısıdır. Bugün litosferin kırılgan dış kısmı, buruşmaya elvermeyecek 

ölçüde kalınlaşmış durumdadır. Tessera oluşumu sırasında ise litosferin daha ince 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu da, yüzeyin bugünkünden bir hayli daha sıcak olduğunun 

işaretidir.  
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Garip oluşumlardan bir diğeri ise; tüm gezegeni kaplayan çatlak ve 

buruşukluklardır. Bu oluşumlardan en azından bazıları, özellikle de “buruşuk sırtlar” 

olarak adlandırılan oluşumlar küre çapında iklim değişiklikleriyle ilgilidir.  

 

Atmosferin ayrıntılı modelleri de iklim değişikliğini doğrular niteliktedir. 

Gezegenin alışılmadık yapısı ve yaşama düşman koşullar, Venüs atmosferinin yapısıyla 

da yakından ilgilidir. Subuharı çok küçük ölçülerde de bulunsa, kızılötesi ışınımını, 

karbondioksitin zaptedemediği dalga boylarında soğurur. Kükürtdioksit ve diğer kükürt 

gazlarıysa, aynı ışınımın daha başka dalga boylarını yakalamaktadırlar. Bir arada 

etkilediklerinde tüm bu sera gazları, Venüs atmosferini güneş ışınlarına geçirgen ama 

geri dönen termal ışınıma karşı kapalı hale getirirler. Sonuçta, yüzey sıcaklığı, atmosfer 

olmasaydı alacağı değerin üç katına yükselir. Bir karşılaştırma yapılırsa; sera etkisinin 

yüzey sıcaklığında yol açtığı artış, yalnızca %15 dolaylarındadır. Ancak şu da var ki; 

yanardağların Venüs yüzeyini 800 milyon yıl önce yeniden sıvadıkları düşünülürse; kısa 

bir süre içinde atmosfere çok yoğun ölçeklerde sera gazları atmış olmaları 

gerekmektedir. Bu yoğun volkanik dönemde gezegen yüzeyi 1-10 kilometre 

yüksekliğinde bir lav tabakası ile örtülmüştür. Bu durumda da atmosferdeki 

karbondioksit miktarında fazla bir artış olmamıştır. Çünkü zaten bu gaz çok yoğun 

miktarlarda bulunmaktadır. Ancak atmosferdeki su buharı 10, kükürtdioksit ise 100 kat 

artmıştır.  

 

Sonuç olarak; iklim değişikliği konusundaki herhangi bir model, yanardağ 

kaynaklı lav püskürmeleri, bulut oluşumu, atmosferin en üstünde hidrojen kaybı ve 

atmosfer gazlarının gezegen yüzeyindeki minerallerle etkileşimleri gibi birbirleriyle 

ilgili süreçleri de hesaba katmak zorundadır.  

 

Karbondioksit, subuharı ve kükürtdioksit hep birlikte yüzeyin ısınmasına yol 

açarken, subuharı ve kükürtdioksit, aynı zamanda bulut oluşumu gibi ters yönde bir etki 

de yapmaktadırlar. Su buharı ve kükürt büyük miktarlara ulaşınca sera etkisini 

güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bulutları da kalınlaştırmaktadırlar. Bulutlar 

böylelikle Güneş ışınlarını uzaya geri yansıtıp gezegenin soğumasını sağlarlar.     
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 Bilgisayar simülasyonları sonucunda şöyle bir kanıya varılmıştır: Isınma ve 

soğuma arasındaki savaşı önce bulutlar kazanmıştır. Bunun sonucunda Venüs’ün yüzey 

sıcaklığı 100°C kadar  düşmüştür. Ancak daha sonra bulutlar yavaş yavaş 

yokolmuşlardır. Atmosferin üst katmanlarında su buharı incelip seyrelmiş ve daha sonra 

Güneşten gelen morötesi ışınım nedeniyle moleküller parçalanmıştır. Bunun sonucunda 

da hidrojen yavaş  yavaş uzaya dağılmaya başlamıştır. Tüm hidrojenin yarısı böylece 

200 milyon yıl içinde kaybolmuştur. Bu arada kükürtdioksit de karbonat kayalarıyla 

etkileşmiştir. Venüs atmosferindeki kükürtdioksidin yüzeydeki karbonat tarafından 

soğurulma süreci, suyun uzaya kaçma sürecinden çok daha hızlı gerçekleşir.  

 

Böylece bulutlar inceldikçe daha çok Güneş enerjisi alan yüzey ısınmaya 

başlamıştır. 200 milyon yıl kadar sonra, yüzey sıcaklığı, bulutları alttan buharlaştıracak 

düzeylere yükselmiştir. Bu zincirleme bir etkiye yol açmıştır: Bulutlar aşınıp eridikçe, 

daha az Güneş ışığı atmosfere geri yansıdığından yüzey sıcaklığı arttıkça da bulutların 

buharlaşması hızlanmıştır. Sonunda görkemli bulut katmanları hızla dağılmış ve 400 

milyon yıl kadar Venüs göklerinde görülenler, çoğunlukla su buharından oluşmuş ince 

ve yüksek bulut parçalarından ibaret kalmıştır. Ancak yine de atmosferdeki su buharı 

düzeyi oldukça yüksek olduğundan ve ince bulutlar da Güneş enerjisini geri 

yansıtmadığından sera etkisine katkıda bulunmuş ve yüzey sıcaklığı, bugün olduğundan 

100°C daha fazladır.  

 

Küresel boyutta volkanik etkinliğin başlamasından 600 milyon yıl sonra, 

yanardağlarında suskun döneme girmiş olmaları koşulu ile atmosferdeki bulutların 

tümüyle dağılmış olmaları gerekirdi. Kükürtdioksit ve su buharı sürekli biçimde yok 

olduğundan, bulutların varlıklarını sürdürebilmeleri için volkanik etkinliğin sürmesi 

gerekir. Yapılan hesaplar, günümüzde gözlemlenen kalın bulutları ayakta tutabilmek 

için Venüs’te aktif volkanik etkinliğin 30 milyon yıl öncesine kadar sürmüş olması 

gerektiğini ortaya koyar. Yüzeyde volkanik etkinliklere yol açan gezegen içindeki 

süreçler, on milyonlarca yılı aşan süreler boyunca devam eder. Bu da şunu gösterir ki; 

Venüs’te yanardağlar halen etkin durumdadırlar. Bu, Venüs’te değişen oranlarda 

kükürtdioksit gözlemlenmesiyle de örtüşen bir bulgudur.  
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Venüs’ün bulutları üzerindeki kükürtdioksit miktarı, gezegene yapılan Pioneer 

seferlerinin 1978-1983 arasındaki ilk beş yılı süresince 10 kat azalmıştır. Bu gaz ve 

bununla birlikte görülen sis parçacıklarının bolluğundaki dalgalanmalar, ancak gezegen 

yüzeyindeki aktif yanardağlarla açıklanabilir. Aynı zamanda volkanik etkinliğin yüzey 

sıcaklığında yol açtığı dalgalanmalar, Magellan uzay aracının gezegen yüzeyinde 

saptadığı bir çok garip oluşum içinde doğal bir açıklama oluşturmaktadır.  

 

Tüm bu etkiler, Venüs’ün iklimini yakın jeolojik geçmişinde kökten 

değişikliklere uğratmıştır. Her ne kadar Dünyada da oldukça hareketli volkanik 

etkinlikler varsa da; Dünyanın, bitkiler ve bol miktardaki sıvı su tarafından sağlanan 

zengin oksijenli atmosferi, yanardağlardan çıkan kükürt gazlarını kısa sürede yok eder. 

Bu da demek oluyor ki; su bulutları, gezegenin ısı dengesinin korunmasında çok önemli 

bir rol oynar. Bu bulutları besleyecek su buharının miktarı, okyanuslarındaki 

buharlaşma düzeyine bağlıdır. Bu da yüzey sıcaklığı ile ilgili bir değişkendir.  

 

Şunda hiç kuşku yoktur: Dünya türü gezegenlerin iklimleri, küresel boyutlu 

süreçlerin karşılıklı etkileşimiyle ani değişikliklere uğrayabilir. Çok uzun dönemde 

Dünyanın kaderi zaten bellidir. Güneş, yaşlandıkça parlaklığı daha da artacaktır. 

Günümüzden yaklaşık bir milyar yıl sonra okyanuslar hızla buharlaşmaya başlayacak ve 

gezegenimiz giderek hızlanan bir sera etkisinin egemenliğine girecektir. Öyle görünüyor 

ki; birer ikiz kardeş gibi doğduktan sonra yolları ayrılan Dünya ve Venüs’ün sonları da 

aynı biçimde meydana gelecektir.  

 

2. VENÜS NEDEN BİR CEHENNEM KUYUSUDUR? 

 

Dünya ve Venüs’ün iklimlerindeki olağanüstü farklılık, bu iki gezegendeki 

suyun tarihçesi ile yakından ilgilidir. Bugün Dünyanın atmosferiyle okyanuslarında, 

Venüs’ün atmosferinde olandan 100.000 kat daha fazla su bulunmaktadır. Sıvı su, 

karbondioksitin gezegen yüzeyindeki kayalarla etkileşiminde başlıca aracıdır. Su 

sayesinde havadaki karbondioksit, mineraller oluşturur. Suyun yaptığı işler, gezegenin 

yüzeyiyle de sınırlı değildir. Dünyanın kabuğu altındaki mantoya sızan su, astenosfer 

denen ve litosfer levhalarının üzerinde kaydığı, akışkanlığı düşük katmanın oluşmasını 
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sağlamıştır. Karbonlu minerallerin (karbonat) oluşması ve daha sonra bunların tektonik 

levhaların üzerine çökelmesi, Dünya atmosferindeki karbondioksitin Venüs’teki 

yüzeylere yükselmesini önler.  

 

Tüm bu farklılıklara karşın gezegen oluşum modelleri, başlangıçta Dünya ve 

Venüs’ün aynı miktarda suyla donatılmış olması gerektiğini göstermektedir. Çünkü her 

ikisine de su, dış Güneş sisteminden gelen buzlu gökcisimlerinin çarpması sonucu 

taşınmıştır. Hatta başlangıçta Venüs’ün daha çok su topladığı yolunda işaretler vardır. 

1978 yılında Venüs yörüngesine oturan Pioneer uzay aracı; gezegenin bulutları 

üzerindeki suda, döteryumun (ağır hidrojen) bildiğimiz hidrojene oranını ölçmüştür. Bu 

oran, Dünyadakinin 150 katı fazladır. bunun en akla yakın açıklaması ise; Venüs’ün bir 

zamanlar Dünyaya göre çok daha fazla su tutmuş ve daha sonra yitirmiş olmasıdır. Aynı 

kimyasal yapıya sahip hidrojen ve döteryum su moleküllerinde bağlı durumda 

bulunurlar. Güneşten gelen morötesi ışınım, molekülleri parçalayarak oksijen ve 

hidrojen ya da döteryum atomlarını ayırmıştır. Daha hafif olan hidrojen kolaylıkla uzaya 

kaçabileceğinden Venüs atmosferinde döteryumun oranı artmıştır.  

 

Bu sürecin neden Dünyada değil de Venüs’te meydana geldiğini tartışalım : 

1969 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nden Ingersoll, herhangi bir gezegen 

üzerine düşen güneş enerjisinin yeterince güçlü olması halinde yüzeydeki suyun hızla 

buharlaşacağını göstermiştir. Artan su miktarı ise atmosferi daha da ısıtıp kontrolden 

çıkmış bir sera etkisini oluşturur. Kontrolden çıkmış bir sera etkisi için gereken kritik 

Güneş enerjisinin, günümüzde Dünya üzerine düşmekte olan enerjiden %40 daha fazla 

olması gerekir. Yani bu değer, Venüs’ün ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, Güneş 

henüz bugünkünden %30 daha soluk iken, Venüs’ün yörüngesine isabet etmesi gereken 

ışınım miktarıyla hemen hemen aynıdır. Bu durumda Venüs’ün, varlığının ilk 30 milyon 

yıl içinde Dünyada bir okyanusu dolduracak kadar suyu yitirmiş olması muhtemeldir. 

Ancak eğer Venüs; başlangıçta da bugünkü kadar kalın bir karbondioksit atmosfere 

sahip idiyse; suyun büyük bir bölümünü korumuş olması gerekirdi. Suyun ne kadar 

yitirildiği, ne kadarının atmosfer içinde ayrışacak kadar yükseğe çıkabildiğiyle ilgilidir. 

Üstelik, bu süreç içinde oluşan bulutların, Güneş ışınını uzaya geri yansıtarak dizginsiz 

sera etkisini sona erdirmesi gerekirdi.  
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O halde muhtemelen; Venüs’te sıcak okyanuslar ve nemli bir stratosfer tabakası 

bulunmaktaydı. Denizler, gazı eriterek ve karbonat oluşumuna yardım ederek 

atmosferdeki karbondioksit düzeyini düşük tutarlar. Suyun kayganlaştırdığı 

astenosferde levha tektoniği de görülebilmektedir. Kısacası, Venüs de bugün Dünyada 

gördüğümüze benzer iklim düzenleyici mekanizmalara sahiptir. Atmosferin daha düşük 

yoğunluğu, suyun yükseklere kaçmasını önleyememektedir. Yani sonuç olarak Venüs 

bir Dünya okyanusu kadar su kaybetmiştir. Ancak bu süreç, 600 milyon yıl almıştır. 

Eğer o zamana kadar var idiyse; levha tektoniği de bu sürenin sonunda durmuştur. 

Böylece de; gezegenin içinin soğuması volkanik etkilere ve ısı iletimine bağlıdır. Bu 

noktadan başlayarak karbondioksit atmosferde birikmeye başlamıştır.  

 

“Nemli sera” diye adlandırılan bu tablo, Güneş’te, iklimde ve gezegen jeolojisindeki 

değişikliklerin karmaşık etkileşimini açık biçimde ortaya koymaktadır. Atmosfer ve 

yüzeydeki süreçler birbirlerini güçlendirerek başlangıç durumunun korunmasını sağlar. 

Ya da gene işbirliği halinde kendi sonlarını hazırlayabilirler. Eğer gerçekten böyle ise; 

Venüs’te bir zamanlar okyanuslar ve hatta hayat bile varolmuş olabilir. Ama belki de bu 

hiçbir zaman kesin olarak bilinemiyecek. 

 

Venüs'te belki de yavaş dönme hareketinden dolayı manyetik alan hiç yoktur. 

Venüs'ün hiç uydusu yoktur.  

 

3. VENÜS'ÜN YÜZEY ŞEKİLLERİ 

 

 

3.1. Renkli Venüs 

Venüs’ün bu rengi, renklendirme teknolojisinin, bulut 

tabakalarından dolayı görülmesi güç olan Venüs’ü sanki menekşe rengi bir filtreden 

geçirmiş gibi elde edilmiş bir ürünüdür. Gezegen atmosferinin en üst tabakasının 

yanındaki sülfürik asit bulutlarının belirleyici özelliği, bunların daha çok belirgin 

menekşe rengi ve ultraviyole ışınımı olmasıdır.  Bu şekil, doğudan batıya doğru olan 
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bulut şeridini ve en parlak kutup başlarını göstermektedir. Bu belirgin özellikler, 

doğudan batıya doğru yaklaşık 370 kph (230 mph) hız ile esen rüzgarların içine iyice 

yerleşmiş durumdadırlar. 

 

3.2. Çarpma Kraterleri  

Çatlak düzlüklerde çapları 37 km.’den 65 km.’ye kadar değişen 

üç büyük çarpışma krateri görülür. Meteor çarpma kraterleri de aynı zamanda yüzeyin 

görülen tipik yüzey şeklidir. Krater yüzeyi karanlık görülür çünkü lavlar vasıtasıyla 

kabarmışlardır ve pürüzsüzdürler. Muhtemel volkanik merkezlerin kubbeleri, 

güneydoğu köşesinde görülebilir. Kubbelerin çapları, 1-12 km arasında değişmektedir 

ve bazılarında koruyucu volkanlar veya koniler tipinde merkezi çukurlar vardır.  

 

 

 

3.3. Parlak Düzlükler 

Çapları 1,5 km. İle 7,5 km. arasında değişen volkanik kubbelerin 

kümesidir. Kubbeler ve onların çöküntüleri yani çökmeleri sonucu oluşan tortuları, 

parlak yüzey hatlarının birbirine yakın yerlerinde bulunmakta olup uçurum ve çatlaklar 

olarak açıklanmıştır. Bazı yerlerde kubbeler çatlakların üzerine uzanırlar. Şeklin alçak 

kesimlerinin iç kısımlarına doğru çatlaklar ve çukurlar genişler ve tekrar karanlık 

ovalarda son bulurlar ve fayın sağ açısının çapraz kesimindedirler. Yüzey şekilleri 

arasındaki bu ilişki birçok fay çatlağının ve volkanik olayın oluşmasını açıklar.  

 

 

3.4. Ovda Regio 

Ovda Regio’nun çevresinin tektonik yapısı, çoğunlukla doğu-batı 

yönünde uzanma eğilimindedir. Geniş hafif karanlık alanlar muhtemelen tektonik 

olaylarla şekillenmiş alanlardır ve bunların içi sıvı lava akımlarıyla dolmuştur. Nitekim 

bu alanlar, Magellan radar sisteminden de düz yüzey verileri almamıza olanak sağlarlar. 
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3.5. Dağ Sıraları ve Çukurlar 

Şekildeki uzunlamasına parlak arazi hattında bulunan Alpha 

Regio, uçurumların, dağ sıralarının ve her yöndeki fay çatlaklarının bir dizisidir. Bu 

yüzey şekillerinin uzunlukları 10 km ile 60 km arasındadır. Alpha Regio’nun yüksekliği 

4 km. civarındadır. Uzay aracından alınan verilere göre; alçakta kalan bölgeler karanlık 

görünmektedir ve lava ile dolmuşlardır. Düzgün yüzeylerde volkanlar, parlak noktalar 

gibi görünmektedirler. Sağ yukarıdaki geniş volkanın 35 km.’sinin merkezi Caldera1 

yapısındadır ve bunun batıdaki sırtı ya bir enkaz  akaımı ya da bir lava akımı gibi 

görünür. Siyah kare, verinin gözlenemediği yerdir.  

 

 

 

3.6. Yüksek Alanlar 

Ovda Regio’nun içinin bir kısmı olan bu karmaşık alanlar birkaç 

tektonik olay sonucu şekillenmişlerdir. Sıradağların ve vadilerin altındaki bu yapılar, 

kuzey doğu - güney batı doğrultusunda uzanırlar. Bu sırtlar birbirlerine 10-20 km. 

mesafededirler ve sırtın sağ açısında bulunan kabuğun basıncı bu sırtların oluşmasına 

neden olmuştur. Sıradağlar parlak yüzey şekillerinin kuzey batı - güney doğu yönünde 

genişlemesiyle ayrılırlar. Şekil üzerinde  20 km. genişliğinde bir baştan bir başa uzanan 

vadide görüldüğü gibi, en geniş vadiler muhtemelen lava akımları olan karanlık 

maddeler ile dolmuştur. Ovda Regio’nun parlak yapısı tektonik deformasyonun uzun 

geçmişini gösterir. 

 

 

 

3.7. Eastern Lakshmi 

Eastern Lakshmi’nin çevresindeki düz ovalar, kalın lavalarla 

örtülüdür. Karanlık akımlar daha çok Dünyadaki Pahoehoe’ye benzer düz yani sakin 

akımları temsil ederler. Parlak alanlar, sert akımlardır. Üç karanlık nokta bu lava 

 

 
1 Kaşık biçimli derin çöküntü 



akımlarının tepesini göstermektedir. Venüs’ü çevreleyen kalın atmosferden dolayı, 

küçük meteorlar yüzeye çarpmadan yanarlar. Yanan bu parçacıklar yüzeyin etrafında 

tortu oluştururlar ve şekilde görülen karanlık noktaları oluştururlar. Şekildeki uzak 

sağdaki lekenin merkezinde bir krater vardır. Bu da şunu gösterir ki; meteor tamamiyle 

yok olmamıştır.  

 

 

3.8. Lava Akımları 

Mozaik dağlık bölgeler, doğu bölgesinin bir sistemi olup parlak 

ve karanlık lava akımları birbirleriyle çarpışırlar ve kuzey 

bölgesinde sıradağlar oluştururlar (merkezin solunda). Sıradağ kuşağının üzerindeki 

oyuklar, lava birikintileri ve parlak tortulardan oluşan yüzeyler yaklaşık 100.000 

km2’dir (şeklin sağ tarafında). Görüntünün 300 km batısında yatan Corona Derceto, 

lavanın kaynağıdır. Şekil üzerinde görülen parlak siyah şeritler, resmin oluşturulması 

sırasında meydana gelen yapay yapılardır. 

 

 

 

3.9. Fortuna’daki Haleler 
Fortuna’nın bu şeklinde iki geniş oval yüzey görülebilmektedir. 

Sol taraftaki Bahet Patera’nın diğerine uzaklığı 150 km ve uzunluğu 230 km.’dir. 

Korona’nın bir parçası olan Onatah Korona ise 350 km.’nin üzerinde bir çaptadır ve 

şeklin sağ tarafında görülebilir. Her iki yüzey şekli de dağ sıraları ve sert halkalar 

tarafından sarmalanmıştır. Korona’nın merkez bölgeleri, volkanik kubbeler ve akımlar 

gibi  radyal (merkezden çıkan) yüzey şekilleri içerirler. Korona, Venüs’ün içerlerindeki 

derinliklerden gelen sıcak maddenin yeterince fışkırıp akması sonucu şekillenmiş 

olabilir. Bu iki korona da bir tek püskürmeden sonra aynı anda şekillenmiş olabilirler.  

Siyah şerit gözlenemeyen kısmı temsil etmektedir. 
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3.10. Lavinia Bölgesi 

Sağ üst köşeden alt sol tarafa giden parlak alan, gezegenin 

yüksek katmanlarındaki kalınlığın ve basıncın etkisiyle 

şekillenmiş sıradağların olduğu bölgenin bir kısmıdır. Sıradağların arasındaki alan, lava 

akımlarının taştığını göstermektedir. Sıradağlarla ayrılan lavanın değişik sertlik 

dereceleri, düzlüklerin alacalı yani benekli kısımlarında görülebilmektedir. Parlak sert 

lava akımları aynı zamanda tamamen yaygın ve aynıdır. Sağ alt köşedeki parlak alan, 

Mylitta tepesinin kuzeye genişleyen kısmıdır. Siyah şerit ise gözlenemeyen veriyi temsil 

etmektedir. 

 

 

 

3.11. Örümcek Ağımsı Yapılar 

Örümceğe ve de örümcek ağına benzemesi nedeniyle eski Sovyet 

bilimadamları tarafından bu şekilde adlandırılmıştır. Örümcekler, Venüs üzerinde 

keşfedilmiş çok sık görülen ve sözü edilmeye değer yüzey şekilleridir. Dairesel yapıları 

50 ile 230 km. çapındadırlar. Çevreleri çatlakların karmaşık ağları ile çevrelenen 

merkezi bir volkanik yüzey tarafından sarmalanmıştır. Örümcek ağımsı yapılar, 

koronalara şekil olarak benzerler ancak onlardan daha küçüktürler. Örümcek ağımsı 

yapıların ilerisindeki kilometrelerce genişleyen parlak çizgiler; ki bunlar yüzeye basınç 

uygulayarak çatlakların oluşmasına neden olurlar, Venüs’ün iç kısımlarındaki 

mağmanın fışkırmasıyla oluşmuş olabilirler. 

 

 

 

3.12. Selu Korona 

Selu Korona’lar 350 km. çapındadırlar ve Lada Terra bölgesinde 

bulunurlar. Koronolar, eş merkezli dağ sıralarının halkaları 

tarafından belirlenmiş eliptiğe yakın dolambaçlardır ve gezegenin iç kısımlarındaki 

sıcaklık akışının buna neden olduğu düşünülür. Selu koronolar, sıcak maddeler 

yükseldikçe kabuğun üst katmanlarını zayıflatır ve yüzeyin yukarı doğru  kubbe 

 



oluşturmasına neden olur. Daha sonra bu bölgenin soğumasıyla, kubbe sakinleşerek 

dibe çökmeye başlar. Üst katmanlar yükseldikçe ve düştükçe bunların, yüzeyi çatlatmak 

için basınç yapmaları olasıdır ve böylece hem dairesel hem de radyal yüzey çatlakları 

oluştururlar. Siyah şeritler gözlenemeyen kısımları temsil etmektedir.  

 

3.13. Korona 

Bu bölge kabaca kenarlarda 100 km. olup, Korona olarak bilinen 

kocaman bir yapıyı göstermektedir. Bu tür yüzeylerin, mağmanın yükselen sıcak 

maddelerinin kabuğa ulaşması sonucu meydana geldiği düşünülmektedir ve kısmen 

erimesine ve çökmesine neden olur. Asırlardır süren volkanik akımlar ve çatlaklar 

merkezi yapıdan ısı yaymasına bir örnek teşkil etmektedirler. Magellan uzay aracı, 

Venüs’ün bu görüntüsünü 1990 ve 1991 yıllarında gezegenin etrafında dönüp  ilk 

haritasını çıkarırken elde etmiştir. 

 

 

 

3.14. Sacajawea Patera 

Sacajawea Patera Doğudaki Ishtar Terra’da bulunan kocaman bir 

caldera’dır. Tabandan genişliği yaklaşık 223 km. olup, derinliği 

1-2 km . ve çapı 215 km.’dir. Calderalar çatlaklarla birleşmişlerdir. Sacajawea 

Patera’nın güney doğusundan 140 km.’ye kadar uzanan, mağmanın püskürmesi ve daha 

sonra tekrar içeriye doğru çöken maddenin meydana getirdiği çöküntünün yan tarafı 

olarak düşünülen çizgisel yapıların bir sistemidir.  

 

 

 

3.15. Yerleşik Tepeler 

Yedi dairesel kubbe, Alpha Regio’nun doğu kısmında görülebilir. 

Bunların çapları ortalama 25 km.’dir ve maksimum yükseklikleri 750 m.’dir. Bazı 

bilimadamları bunların, toprak seviyesindeki bir delikten fışkıran, kalın lavaların 

patlamasının sonucu olduğuna inanmaktadırlar.  Kubbelerin yüzeyi üzerindeki radyal ve 
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dairesel çatlaklar; lavaların, kubbelerin içine doğru aktığını ve yüzeyin gerilmesine yani 

genişlemesine neden olduğunu göstermektedir.  

 

 

3.16. Keneler 

Bilimadamları, bu tip volkanlara kene lakabını vermişlerdir. 

Taban üzerinden yaklaşık 66 km.’de bu volkan, bir düzlüğe sahiptir. Çukur tepelerin 

çapı ise 35 km.’dir. Volkanın kenarları, merkezden uzaklaşan dağ sıraları ve vadiler 

nedeniyle ayırt edici özelliğe sahiptirler. Batıya doğru, volkanın çevresi, çapı 5,4 km. 

olan dar tepe çukurundan oluşmuş karanlık lava akımlarıyla oyulmuş görünmektedir ve 

bir kanal boyunca batıya doğru gezinmektedir. Siyah kare gözlenemeyen kısımları 

temsil etmektedir. 

 

 

 

3.17. Danu Dağları 

Danu dağları güneye doğru Lakshmi Planum ile sınırlıdır. Dik 

yokuşlardan dolayı bölgenin 2-3 km.’sinde bölgesel rahatlama söz konusudur ve uzay 

aracının geometrisinin sonucu, faylarla sınırlı uçurumlar zigzaglar çiziyor gibi 

görünmektedirler; ancak gerçekte yukarıdan bakıldığında hemem hemen paraleldirler. 

Geniş volkanik kubbenin çapı 20 km.’dir ve Danu Dağlarının oluşumu sırasında 

şekilleri bozulmuştur.   

 

 

 

3.18. Gula Mons 

Esitla Regio’nun kuzey batısının yüzeyi üzerinden 4 km yükselen 

tepeler Gula Mons koruyucu volkanıdır. Bu tip volkanlar büyük bir olasılıkla içerideki 

sıcak maddelerin yükselmesi ve kabuğun ısınmasıyla oluşmuş Hawaii Adaları’na 

benzerler. Koruyucu volkanlar sıcak, akışkan lavaların patlamayan püskürmeleriyle 

şekillenirler. Eistla Regio’daki parlak alan, hem tepe hem de Gula Mons’un kuzey 

doğusundan aşağıya doğru genişleyen radyal uçurumlarla oluşur.  
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3.19. Golubkina 

Bu, Golubkina Kraterinin Magellan’dan alnmış bir görüntüsüdür. 

30 km. çapındaki krater, merkeze yakın sıralı duvarlar ve 

merkezi yüksek zirve ile ayırıcı özelliğe sahiptir. Dünyadaki, Aydaki ve Mars’taki geniş 

çarpma karterlerinin tipindedir. İçteki, yani merkeze en yakın olan, sıralı duvarlar, 

meteor çarpmaları sonucu oluşan ilk çukurların tamamen çökmesiyle oluşan bir çarpma 

kraterinin taze şeklini alarak şekillenir. Merkezdeki doruk, içteki krater zemininin 

tamamen çarpıp geri gelmesiyle şekillenmiştir. Bu krater Rus heykeltraş Anna 

Golubkina’dan sonra isimlendirilmiştir. 

 

 

 

3.20. Krater Perspektifi 

Bu, Golubkina Kraterinin bilgisayarda oluşturulmuş bir 

perspektif görünümüdür. Şekildeki dikey büyütme, orjinalinin 20 katıdır.  
 

 

 

3.21. En Geniş Krater 

Mead Krateri, Venüs üzerinde bilinen en geniş kraterdir. 

Amerikan antropolog (insan bilimci) Margaret Mead’den sonra isimlendirilmiştir. Çapı 

280 km.’dir ve Aphrodite Terra’nın kuzeyinde ve Eistla Bölgesi’nin doğusunda 

bulunmaktadır. Çok halkalı olarak ayırt edilebilir. Mead’in en içteki halkası, krater 

çukurunun orijinal kenarı olarak düşünülmektedir. Dış halkaya bitişik ve alttaki yüzeyi 

boydan boya geçen düzensiz krater atımının varlığının, eşmerkezli halka fayı 

oluşturarak sıralı zemin bölgesini dışa doğru eğip çökerttiği düşünülmektedir.  
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3.22. Yarı Krater 

Dikkate değer bu yarı krater, Beta bölgesindeki Rhea ve Theia 

Monte’lerin arasındaki yarıkta konumlanmıştır ve Balch olarak 

adlandırılır. 37 km. çapındaki Balch, bir geniş kraterin çarpması sonucunda 

şekillenmesinden bu yana birçok fayların ve çatlakların etkisiyle yön değiştirir. Doğu 

kısmı, 20 km.’nin üzerindeki bir genişlikte ölçülen bir çatlak vadinin oluşumu sırasında 

kısmen zarar görmüştür. Kraterin kuzey-güney profili merkezine doğru, kraterin doğu 

yarısının bir çok kısmının yok olması ve aşağı doğru düşmesiyle meydana gelmiştir.  

 

 

 

3.23. Akna Dağları 

Akna Dağları, Lakshmi Planum’un batı kısmını oluştururlar. 

Wanda olarak adlandırılan sağ üstteki dev kraterin çapı 18 km (11 mi)’dir. Wanda 

tektonikler tarafından zarar gördükten sonra görünmezken, Akna Dağlarından maddeler 

onun içine çökerek görünmektedirler. Görüntülenen bu şekil 200 km. uzunluğunda ve 

125 km. genişliğindedir. 

 

 

 

3.24. Geçiş Kraterleri 

Magellan uzay aracı volkanik etkilerle karanlıkta kalan birkaç 

çarpışma kraterini ortaya çıkarmıştır. Alcoot, geçiş kraterleri arasında 63 km. çap ile en 

geniş olanıdır. Sol attaki uçuruma benzer çukur, lavanın bir kez aktığı bir deredir. Sert, 

radyal, dış atıkların kalıntısı kraterin dışında, güneydoğu kıyısında korunmaktadır. 

Kısmen lava püskürme kraterleri ve buna benzer yüzey şekillerinin varlığı, volkanik 

etkilerden dolayı Venüs’ün yüzeyindeki değişme hızını anlamamız için önemlidir.  
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3.25. Sivri Uçlu Halka Krater 

54 km. çapındaki bu krater, Venüs’te bir tek merkezi sivri ucu 

etkilemek yerine sivri uçlu halkaları etkilemeye başlayan kraterlerin büyüklüğündedir. 

Barton kraterinin zemini karanlık ve düzdür ve ayrıca çarpma sonucu içinin 

muhtemelen lava akımlarıyla dolduğunu göstermektedir. Barton kraterinin merkezi sivri 

uçlu halkası, süreksizdir ve krater oluşumları sırasında ya da krater oluşumları 

esnasında ya bozulmuş ya da ayrılıp farklılaşmış gibi görünmektedir.  Barton ismi 

Magellan Bilim ekibi tarafından, U.S. Kırmızı Geçiş’in kurucusu olan Clara Barton’dan 

sonra önerilmiştir. Ancak bu isim IAU tarafından onay görmemiş ve henüz 

kararlaştırılamamıştır.  

 

 

3.26. Karanlık Işık Halkaları 

Burada görüldüğü gibi, Carson krateri benzeri çarpışma kraterleri 

sık sık karanlık haleler tarafından çevrelenmiştir. Bu tür 

kraterlerin bir kaçı, parabolik şeklinde ve batıya doğru yüzlerce kilometre genişlemek 

suretiyle çok uzun olan ışık halkalarına sahiptirler. Bu özel verinin karanlık kısmı, düz 

bir düzey gösterir ve bilimadamlarına, halelerin kalın olabileceği konusunda 

inandırmaya rehberlik ederler. Düz çökeltilerin tortusu, yüzeye çarpan ya da düşen 

volkanik atımlarla şekillenmişlerdir. Siyah şeritler gözlenemeyen kısımları 

göstermektedir. 

 

 

 

3.27. Geniş Çarpma Kraterleri 

30 km. çapındaki bir geniş çarpışma krateri, yeni dışa atılan bir 

madde örtüsü tarafından çevrelenir. Örtünün en dıştaki parlak kısmı tamamen 

pürüzlüdür ve saçtığı ışık, uzay aracının verileri alarak bu şekilleri bir araya getirmesi 

için yeterlidir. Bilimadamları,  dışa atılan maddenin örtüsünün gözlenemeyen kısmının, 

 



tamamen Venüs atmosferine doğru çarpan maddeleri takiben atmosferik bir esinti 

olduğuna inanmaktadırlar.  

 

 

3.28. Uzun Oluklar 

Vires-Akka Chasma sırasındaki bu uzun açık olukların genişliği 

1 km’den 4 km’ye kadardır. Oluğun yanda görülen kısmının uzunluğu 120 km’nin 

üzerindedir. Kanalın, ileriye doğru görülebilen çizgileri kısmen beklenmedik sapmalar 

yaparlar ve olukları çepeçevre tararlar. Oluklar, lavanın, büyük uzaklıklardaki çok 

yüksek yüzey sıcaklıklarına doğru aktığı gibi akışkan kaldığından, çok akıcı lava  

tarafından oyulmuş olabilir. Lava akışkan kaldığı için araziyi yolu boyunca aşındırır.  

 

 

 

3.29. Çatlaklarla Sınırlı Uçurumlar 

Şekil merkezindeki çatlaklarla sınırlı uçurumlara, Magellan 

bilimadamları tarafından Gumby lakabı verilmiştir. Lavinia Bölgesinde, iki tektonik 

akımın kesiştiği alanda bulunurlar ve genişlikleri 5 km., derinlikleri ise 100-200 m. 

arasında değişir. Doğu-batı yönünde, Gumby’nin üst kısımlarına doğru  ilerleyen parlak 

çizgiler, eğilimlerden birine bir örnek  teşkil eder. İkinci bir örnek ise; güney batıdan 

kuzey doğuya doğru, Gumby’nin kollarına ve alt kısımlarına doğru ilerleyen parlak 

çizgilerdir. Gumby’nin dirsekleri tarafından oluşan çukurların çizgileri, volkanik ya da 

volkanik aktivitelerin çatlaklara eşlik edebileceğini göstermektedir.  

 

 

 

3.30. Deltalar 

Aphrodite Terra’nın kuzey batısında, Hestia Rupes bölgesinin 

yanındaki bölgede, dar parlak kanalların (1 km’den daha dar) karmaşık bir birleşimi 

olarak uzanırlar. Bu birleşim ağaç dalları şeklindedirler ve  Dünyadaki akarsu  
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sistemlerine benzerliği ile dikkat çekerler. Yine de, bu deltaların keskin kesişimleri, 

çatlaklar tarafından düzenlendiğini gösterir. Deltalar, tamamen lavanın aktığı yerler de 

olabilir. Bu bölgenin ana tektonik yapısı, kuzey doğu-güney batı yönüne meyilli 

sıradağlar ile gözlenebilir.  

 

 

3.31. Verilerin Parlaklığı 

İmajın bu çifti, Aphrodite Terra bölgesinde bir alanı 

göstermektedir. Soldaki görüntü, 1990 yılının Kasım ayında, sağdaki görüntü ise 1991 

yılının Temmuz ayında alınmıştır. Sağdaki görüntünün merkezinde, parlak bir fayın 

soluna doğru genişleyen akıma benzer bir parlaklık uzanır. Parlak ve sert alan 

oluştuğunda, çatlaklar soldaki şekil alınırken yer değiştiriyor gibi görünmektedir. Bazı 

bilimadamları, Venüs’te toprak kaymasına neden olan (parlak alan) depremlerin 

oluştuğunu düşünmüşlerdir. Daha sonraki incelemeler göstermiştir ki; yüzeydeki bu 

değişiklikler tamamen alınan veriler üzerinde yapılan değişikliklerle yani ilizyonlarla 

oluşmaktadır. 

 

 

 

3.32. Lavadaki küller 

Navka’nın kuzeyinde rüzgarlar, izlediği karanlık yoldan karanlık 

lava akımlarına doğru, güney doğu – kuzey batı rüzgar yönünde esmektedir. 

Rüzgarların izlediği bu yolun karanlık olması; onların çok küçük ve ince parçacıklardan 

meydana geldiğini ve güçlü bir radar sinyaline dönüşmesi için çok sakin olduğunu 

göstermektedir. Rüzgarların izlediği yolun seviyesinin altındaki lava akımları da 

karanlıktır çünkü; onlar sola doğru akan şiddetli parlak lava akımlarından daha 

sakindirler. Rüzgarların lava akımlarıyla birleşmesi nedeniyle bunlar, akıntıyı oluşturan 

volkanik patlamaların güzel küllerinin birleşimi olabilirler.  
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3.33. Hızlı Rüzgarlar 

Mead Krater’inin kuzey doğusunda olağanüstü hızlı rüzgarlar 

görülmüştür. Mead Kraterini oluşturan güçlü çarpmalar, çevredeki düzlüklerde 500 

km.’lik çöküntüler oluşturmuşlardır. Bu şekildeki rüzgarların izlediği parlak yollar daha 

çok, kuzey batıdan, kuzey doğuya doğru esen yüzey rüzgarları tarafından değişikliğe 

uğramış çarpmaların çöküntülerini göstermektedir. Parlak parçacık, daha karanlık ve 

yaşlı arazinin en üstünde bulunmaktadır. 

 

 

 

3.34. Hızla Geçen Kraterler 

Volkanın kuzey doğusunda uzanan kuyruklu yıldızı andıran bu 

kuyruk gerçekten parlak tortulardır. Kuyruk 35 km. uzunluğundadır ve 10 km. 

genişliğindedir. 5 km. çapındaki bu volkan, rüzgarı keser ve böylece atmosferdeki 

parçacıkları rüzgardan aşağı yöne doğru sakinleştirir. 

 

 

 

3.35. Paralel Çizgiler 

Sağ açıda paralel yüzeylerin iki grubunun tamamen kesiştiği 

görülmektedir. Bu alanın düzeninden dolayı bilimadamları buraya “grafik kağıdı” 

olarak lakap verirler. Zayıf çizgiler 1 km. civarında boşluklarla aralıklıdır ve şeklin 

sınırlarına doğru ilerleyerek genişler. Daha parlak, daha yüksek hatlar, daha az 

düzenlidir ve genellikle zayıf çizgilerin kesiştiği yerde başlıyor ve bitiyor görünürler. İki 

grup çizginin çatlakları mı yoksa fay hattını mı temsil ettiği henüz açık değildir. Fakat, 

şeklin dışındaki bölgede parlak çizgiler meteor kraterleri ile ve diğer volkanik 

yüzeylerle kesişirler.    

 



 

 

3.36. Lakshmi Planum 

Batı Ishtar Terra’nın geniş çevresi, bu üç-boyutlu perspektif 

resimde düşey olarak genişletilmiş olarak görünmektedir. Batı 

Ishtar Terra’nın büyüklüğü yaklaşık Avustralya kadardır ve Magellan’dan alınan 

verilerin asıl araştırma konusudur. Yüksek tepe Lakshmi Planum platosu’nun merkezi 

üzerinde 2,5 km.’den 4 km. yüksekliğe kadar uzanır. Bu yükselti şeklin sağın 

uzaklaştıkça görülebilmektedir. Burada, platonun yüzeyi aşağıya doğru dikleşerek biter. 

Bu resimdeki dikey büyütme 20 kattır. 

 

 

3.37. Sif Mons 

Sif Mons’un bayırlarında bulunan bu bölge, olayların basit bir 

dizilişi gibi görünür. Küçük koruyucu volkanların, Dünyada bulunanlara benzer yüzey 

şekillerinin çapı 5 km.’den fazla değildir. Karanlık artalan düzlükleri ve koruyucu 

volkanların her ikisi de çok akıcı lavaların püskürmesi sonucu şekillenmişlerdir. 

Zamanla, lava akımlarının bazı katmanları birbirlerini örtmüşlerdir. Her biri gerçekten 

çok parlaktır ve zamanla kaya kadar sert bir hale geldikleri görünmektedir. Koruyucu 

volkanların tepeleri, akımlardan dışarı atılır. Lava akımları bir kez göründüklerinde, 

çatlaklar yeni genişleyen yüzey gibi şekillenirler. 

 

 

 

3.38. Son Volkanik Olay 

Sif Mons Volkanı’nın bu yapay rengi, Magellan’dan alınan 

verilerle ve yükseklikölçer ile alınan verilerle elde edilmiştir. Bu şekil, tam aşağıda 

gösterilen volkanın tepesinin uç noktasından alınan  bir bölgeyi göstermektedir. Ön 

planda, parlak ve karanlık lava akımlarının bir serisi görülmektedir. Gerçekten sert olan 
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parlak akımlar, bu bölgedeki birçok son volkanik akımlarla birleşmiştir. Akımlar, yaşlı 

yani önceden oluşmuş lava akımlarının üzerinde uzanır ve daha sakindirler. Bu nedenle 

Magellan radar sistemlerinde daha karanlık görünürler. Volkanın yarıçapı 200 km’dir ve 

yüksekliği 2 km.’dir. Bu resimdeki dikey büyütme gerçeğinin 20 katıdır. 

 

 

3.39. İkiz Tepeler 

Venüs’ün Atla Regio bölgesi’nde Sapas Mons olarak 

adlandırılılan yerde bulunur. Volkanın kenarları üstüste binmiş birçok lava akımları ile 

kaplıdır. Bu lava akımlarının bazıları, onun çift tepesinden ziyade volkanın kenarları 

boyunca başlamış gibi görünmektedir. Bu tip püskürmeler, Hawaii’de keşfedilen 

Dünyadaki geniş koruyucu volkanlara benzerdir. Şekil, 1970 yılında Sovyet uzay aracı 

Venera 13 ve Venera 14’ten alınan orjinalleri yardımıyla renklendirilmiştir. 
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EK 1. : VENÜS GEZEGENİNİN PROFİLİ 

 

Kütle (Kg.) ........................................................................................................4,87 x 1024 

Çap (Km.) .................................................................................................................12104 

Ortalama Yoğunluk (kg / m3) .....................................................................................5250 

Kurtulma Hızı (m / sec.) ...........................................................................................10400 

Güneşten Ortalama Uzaklık (AB) .............................................................................0,723 

Dönme Periyodu (dünya günü cinsinden gün uzunluğu).....................243,0 (geri hareket) 

Dolanma Periyodu (dünya günü cinsinden yıl uzunluğu)..........................................224,7 

Eğim (eksen derecesinin eğimi) ...................................................................................178 

Yörünge Meyili (derece cinsinden) .............................................................................3,39 

Yörünge Dışmerkezliği (yörüngeden sapma) ............................................................0,007 

Ortalama Yüzey Sıcaklığı (K) ......................................................................................726 

Görsel Geometrik Ters Hareket (yansıyan) .................................................................0,59 

Yüzeydeki en yüksek nokta .....................................................................Maxwell Montes  

                                                             (Gezegen yarıçapından ortalama 17 km. boyunca) 

Atmosferik Bileşenler .........................................................................96 % Karbondioksit 

3 % Nitrojen 

0,003 % Su Buharı 

Yüzey Metaryelleri .............................................Bazaldik2 kayalar ve değişen meteryaller 

 

 

                                                           
2 Bazalt : Siyah mermer 
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