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I. ÖZET 

 

 Bu çalışmada Güneş sistemimizde bulunan gök cisimlerinde yaşam olup 

olmadığı konusunda yapılan araştırmalar özetlenmiştir. Son yıllarda Dünya dışında 

yaşam arama çalışmalarının hızlanması nedeniyle güncelliğini koruyan bu konuda elde 

edilen bulgular sunulmuş ve tartışılmıştır. Yaşamın temel taşlarından biri olan suyun 

Güneş sistemimizin diğer üyelerinde bulunabilmesi insanların yeni yaşam biçimleriyle 

karşılaşabileceği umudunu artırmaktadır. Kimbilir belki çok kısa bir zaman sonra yaşam 

izlerine rastlayabilir ve yeni ufuklar açabiliriz.  
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1. GİRİŞ 

 

Galaksimiz Samanyolunda yaklaşık olarak 400 milyar yıldız bulunmaktadır. 

Güneş galaksimizin merkezinden yaklaşık 8,5 kpc uzaklıkta merkez etrafında dolanan G 

tayf türünden bir yıldızdır. Bu yıldızın etrafında dolanan 9 gezegenden sadece Dünya 

üzerinde sıvı su ve canlılar vardır. 

İnsanoğlu, yaşadığı Dünya gezegeni dışında sadece galaksimiz üzerinde yaşamın 

bulunduğunu ve diğer gezegenlerde yaşamın olup olmadığını merak etmektedir. Bu 

merakını gidermek amacıyla uzaya doğrudan ve dolaylı olarak mesajlar 

göndermektedir. Bu mesajlar; 

1. Doğrudan uzay araçları göndererek, 

2. Radyo sinyalleri göndererek. 

gerçekleştirmektedir. 

Bütün bu çalışmalar, SETI projesi çerçevesinde yürütülmektedir. Bugüne kadar  

galaksimizde dinlenen yıldızlardan hiçbir sinyal tespit edilememiştir. Bununla birlikte, 

insanoğlu diğer yıldızların etrafında birçok gezegen bulunduğunu dolaylı yollardan 

keşfetmiştir. Fizik bize c ışık hızına ulaşıp, diğer gezegenlere gidip orada yaşamın olup 

olmadığını doğrudan araştırma imkanını malesef vermemektedir. Dolayısıyla, hiçbir 

zaman bu gezegenlerde yaşamın olup olmadığı sorusuna bir cevap vermek, imkansızdır. 

Bu çalışmada, Güneş sistemi ile sınırlı kalarak, Dünya dışındaki diğer gök 

cisimleri üzerinde yaşam var mı sorusunun üzerinde duracağız. 

Güneş sistemindeki diğer gezegen ve uydulara uzay araçları gönderildi. 

Resimleri, görüntüleri ve bir takım bulgular elde edilip değerlendirildi. Bu çalışmada da 

Astronomi dünyasında çok yer tutan bazı örnekler seçildi ve bu konuda bilgiler bir 

araya getirilip Dünya dışındaki yaşam konusuna değinildi. 
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2. GEZEGENLERİN OLUŞUMU ve DÜZENİ 

 

Bilim adamları, gezegenlerin, yıldızların oluşumunun bir yan ürünü olduğu ve 

bu güneş sistemindeki güneşin ve gezegenlerin yaklaşık 4.55 milyar yıl önce eş zamanlı 

olarak oluştuğu düşüncesindedirler. Güneş Sisteminin meydana gelişini açıklayabilmek 

için bugüne kadar birçok hipotez geliştirilmiştir. Güneş sistemi, bir tesadüf sonucu mu?, 

normal bir yıldızın evrimi sırasında mı?, yoksa sıradan bir yıldızın evrimi sırasında mı 

oluştu? İlk olarak gezegenlerin olduğu sistem son derece inanılmaz olmalı, ikincisi çok 

yaygın ve üçüncüsü çok nadir olmakla beraber ilk baştaki koşulların nadir göreliliğinin 

bir sonucu olmalıdır. Her ne kadar bu konuda kesinlik olmasa da, günümüzde üçüncü 

senaryo tercih edilmektedir. Bir yıldız etrafındaki gezegenler sisteminin oluşumu, çift 

ya da çoklu yıldızıl sistemlerin oluşması için doğal eğilimi önleyecek özel koşulların 

olmasını gerektirir. Aynı belirtiden yola çıkılarak mademki oluşum sırasında yıldızların 

etrafında toz bulutları gözlenmektedir, o zaman birinci olasılık tamamen boşlanabilir. 

Gezegenlerin oluşumunu anlayabilmek için; bizler öncelikle Güneş’in toz ve gaz 

bulutlarından nasıl yoğunlaştığını ve bu maddenin %1 den daha az parçasının Güneşin 

içine düşmeden  gezegenlerin oluşumunda bir araya geldiğini açıklamalıyız. Aslında 

gezegenlerin oluşumu ile ilgili modern teoriler, iki problemi ayırmakta ve başlangıçta 

merkezi bir yoğunlaşmanın var oluşunu, Güneş-gaz bulutlarının çekimsel büzülmesi ile 

oluşmuştur (Hidrojen, helyum ve diğer elementler). Eğer biz teoriye sıkıca sarılırsak, 

parçacığın büyük bir kısmı Güneş sistemini terk etmek zorunda kalırdı. Teori, toz ve 

gazların teşkil ettiği bu yoğunluğun geri kalanının hızla, merkezi yoğunlukla beraber 

dönen bir yassı disk şeklini aldığını kabul etmektedir. Bu disk genellikle Güneş 

bulutsusu olarak adlandırılır. Buradan gezegenlerin oluşumunu açıklamak için iki tür 

mekanizma önerilmektedir. 

1) Geniş gazlı fakat güneş bulutsusundaki çekimsel kararsızlığın bir sonucu olan 

katı bir merkezi çekirdekli , ata-gezegen oluşumunu içerir. Bu yıldıza yaşam 

vermek için yalnızca ilk baştaki ata-yıldız bulutları içeri çökmüşlerdir. 

2)  Bulutsu içerisinde ilk başta bulunan tozdan daha geniş miktarların katı 

parçacıklarının daha yavaş bir şekilde toplandığı görüşünü içerir. 
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Şu anda herhangi bir teoriyi tercih etmek için zorlayıcı bir sebep yoktur. 

Bununla beraber, ilk teoride ciddi zorluklar bulunmaktadır, en önemlisi ise pratikte, ata-

gezegen diskinin kütlesi Güneşin kütlesine göre çok fazla olmalıdır. Aksi taktirde 

çökme meydana gelemez. Diğer taraftan, karasal gezegenler üzerinde yapılan bu 

cisimlerin oluşumunu güzel bir şekilde açıklayan çalışmalar sonucu elde edilen birkaç 

değişik jeofiziksel veri, şu an için ikinci teorinin daha anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Özellikle gezegenlerin oluşumu teorisi 1970 lerde Sovyet astronom Safronov 

tarafından geliştirilen çarpışma bu alanda başlıca bir katkıdır.Bu teoriye göre gezegenler 

üç aşamadan oluşmuşlardır: 

 

• 1 ila 5 km büyüklüğündeki küçük katı gezegenimsilerin oluşumu sırasındaki çok 

hızlı bir başlangıç sahası Nebulada bulunan katı toz taneciklerinin çekimsel 

kararsızlıkların bir sonucu olarak; 

• Gelişme safhası, emriyo gezegenlerinin büyüklüklerinin yaklaşık 1000 km’ye 

çıkarılmasını sağlıyor. Bu aşama esnasında, gezegenlerin büyümesi iki zıt 

mekanizma tarafından kontrol edilmiştir; 

• Son safha; gezegenlerden içeriye doğru embriyoların büyümesiyle 

şekillenmesidir. Bu safha embiriyolar arasındaki karşılıklı çekim etkileşimin 

hakimiyetindendir. 

 

Son iki aşama 100 milyon yılın üzerinde bir sürede yavaşça gerçekleşen bir 

olaydır. 

Birinci aşamanın sonunda ata-gezegen diski, Kepler yörüngelerinin içinde 

bulunduğu Güneş’in etrafında dönen birkaç kilometre büyüklüğündeki küçük 

gezegenimsilerin göreceli homojen kütlelerinden meydana gelmiştir. Bu cisimler 

birbirleriyle sık sık karşılaşmışlardır. Bir çift gezegenimsinin çarpışmaksızın, yakın bir 

biçimde karşılaşmasıyla, bunların yörüngeleri az da olsa değişmiştir. Çarpışma 

olmaksızın meydana gelen bu yakın karşılaşmalar, genellikle yörüngeleri daha da 

tuhaflaştırır. Eğer iki cisim birbirine çok yakın geçerse bir çarpışma meydana gelebilir. 

Bu durumda iki olasılık mevcuttur. Eğer yaklaşmanın hızı büyük ise çarpışma; 

cisimleri tamamen yok eder. Çarpışma sonucu oluşan kalıntılar gezegene katılır. Diğer 
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taraftan eğer çarpışmanın hızı küçük ise; bu iki cisim, karşılıklı çekim kuvvetlerinin bir 

sonucu olarak kaynaşırlar ve beraberce kalırlar. Böylece bir tek cisim oluşur. 

Bu gelişim safhası esnasında, gezegenimsilerin gelişimleri doğrudan onların 

değişen göreceli hızlarına bağlıdır. Eğer karşılaşma hızları çok küçük ise; bazı embriyo 

gezegenleri çok büyük bir hızla büyüyeceklerdir. Ancak yörüngeleri birbirine yakın 

komşuluktaki bu gezegenimsiler tarafından bir kez süpürülen bu embriyolar, kendilerini 

tamamen birbirlerinden izole olmuş dairesel bir yörüngede bulacaklardır. Çarpışmalar 

seyrekleştikçe büyüme sona erer. Bundan sonraki sonuç; bir çok sayıda küçük 

gezegenden oluşan bir gezegen sistemidir. Diğer taraftan eğer karşılaşma hızları çok 

büyük ise büyüme; korkunç çarpışmalar tarafından düzenli olarak engellenir.  

Aşikârdır ki; bizim güneş sistemimiz bu iki talihsiz kazadan kurtulmuştur ve 

gelişimi sırasında göreceli hızları dengeye ulaşmıştır. Böylecede embriyoların 

gelişmesine izin vermiştir. Kuramsal  modeller göstermektedir ki; büyüme başlıca en 

büyük kütleli cisimlerden kurtulma hızının daima düzenli olduğu göreceli hızlara 

bağlıdır.  

Gezegenlerin oluşumunda son safhayı açıklayabilmek için; bigisayarda 

matematilsel simülasyonların kullanılması gerekir, böylece embriyolar arasındaki 

karşılıklı çekimsel etkileşim kesin olarak açıklanabilir. Ne zaman ki cisimlerin 

bazılarının büyüklükleri 1000 km’den 2000 km’ye kadar ulaşır, bunların sonraki 

gelişigüzel büyümeleri karşılaşmalara daha fazla bağlı olmaz. Büyüklükleri ve 

kütlelerinden dolayı çekimsel alanları, daha da uzaktaki küçük çaplara kadar yayılmıştır. 

Eğer bir gezegenimsi böyle bir alana girerse yörüngesi kuvvetle altüst olur; büyük bir 

olasılıkla da embriyo tarafından içine çekilir.  

Güneş sisteminin şu anki karakteristik  özellikleri yani; az sayıdaki gezegenlerin 

boyutları, kütleleri ve dönmeleri, birbirleri arasındaki uzaklıkları v.s. büyümelerinin bu 

son safhası esnasında embriyolar arasındaki çekimsel kuvvetlerden kaynaklanır. 

Bununla beraber, son gelişmelere rağmen tüm bu özellikler henüz tam olarak 

anlaşılmamıştır.  
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 Şekil 1: Güneş Sistemi’nin Oluşumu. 
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Şekil 2: Güneş Sistemi’nin oluşumuna ait bir modelde önce tozların birleşip asteroid                   

büyüklüğündeki cisimleri oluşturdukları, daha sonra bunların da bir araya gelerek 

gezegenleri meydana getirdikleri kabul edilmektedir. Güneş oluşup enerji yayınlamaya 

başlayınca, nebuladaki artık madde dağılır; böylece gezegenler, gazın bulunmadığı bir 

ortamda şekillenirler.  

 

 
 

ŞEKİL 3: Güneş Sistemi’nin oluşumuna ait başka başka bir seneryoda, nebulanın 

büzülmekte olan dış bölgesinde halkalar oluştuğu ve bu halkaların da kendi aralarında 

bölünerek gezegenleri ve diğer cisimleri meydana getirdikleri düşünülmektedir. 
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3. YAŞAM OLABİLECEK GÖKCİSİMLERİ 

 

3.1. AY 

 

Ay’da hayatın varlığı uzun süre tartışılmıştır. Uzay uçuşlarından çok önce, 

Ay’ın bir atmosferi bulunmadığı biliniyordu. Bu nedenle daha o zamanlar Ay’da bir 

hayat var mıydı? Ay’a gittikten sonra “Ay’da hayat” konusu ile ilgili tartışmalar son 

bulmuştur. 

Bildiğimiz gibi su hayatın temel öğesidir. Önceleri Ay’da gerek serbest ve 

gerekse kayaların içinde bileşik halinde su bulunmamıştır. Fakat son yapılan 

araştırmalarda (örneğin; 5 Mart 1998’de Lunar Prospector uzay aracı),  1996 kasımında 

Clementine’den alınan bilgilerle örtüşen, Ay’ın hem kuzey hem de güney kutbunda su 

kökenli buz olduğuna dair veriler göndermiştir. Bu buz, ilk bakışta yüzey kayaları, 

toprak ve tozdan oluşan Ay tozuyla karışık olarak %0,3 ile %0,1 arasında olduğu 

tahmin edilen yoğunluklarla bulunduğu görüntüsünü vermekteydi. Lunar Prospector dan 

alınan daha detaylı bilgilerde ise neredeyse saf su kökenli buz kaynakları olabileceğinin 

işaretini vermiştir. Bu buz bulgular Ay’ın kuzey kutbunda daha yoğun olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu buzun kuzey kutbunun yakınındaki alanda 10000 ile 50000 m2’ye 

yayıldığı tahmin edilmektedir. Son bulgular ise, suyun daha yoğun olarak her iki 

kutupta da yaklaşık 1850 m2’lik bir alanda toplanmış olabileceğini gösteriyor.  

NASA tarafından gönderilen Lunar Prospector uydusu, Ocak 1998’de Ay 

yörüngesine girmiştir. Bu uzay aracında bir de Nötron spectrometresi olarak 

adlandırılan bir deney aracıda bulunmaktadır. Bu deney aracı, 0,01 gibi bir seviyeden 

daha aşağıda bile olan su zerreciklerini hissedecek şekilde dizayn edilmiştir. Araç, 

kutuplarda suyun bulunması muhtemel görünen alanlarda yoğunlaştırılarak incelemeler 

yapmıştır ve belirgin bir şekilde suyun %4,6’lık kısmının kuzey kutbunda, %3,0’lık 

kısmınında güney kutbunda olduğu ortaya çıkmıştır. Nötron Spectrometresi yarım 

metrelik bir derinliğe kadar su bulabilme özelliğine sahiptir. 

Yaklaşık 29 Dünya günü eden 1 Ay gününde, Ay’ın tüm yüzü güneş ışığı ile 

karşılaşır ve Ay’daki ısı derecesi 395°K (+250°F/+282°C) civarına ulaşır. Dolayısıyla 

kısa bir süre dahi olsa bu ısıya maruz kalan buzun erimesi gerekir. Su kökenli buz için 

bu hemen su buharına dönüşüp uzaya dağılır. Çünkü Ay’ın düşük yer çekimi gaz 
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tutamaz. Ay’da buz olabilmesinin tek yolu herzaman gölgede kalan bir kısmının 

bulunmasıdır. 

Clementine görüntüleme deneyi, Ay’ın güney kutbundaki derin kraterlerde 

böyle hiç ışık görülmeyen alanlar olduğunu gösterdi. Görüntü itibariyle güney kutbunun 

6000 ila 15000 m2 ‘si daima karanlık kalmaktadır. Clementine’den alınan verilerde 

kuzey kutbunda daima karanlık bölge çok daha az görünsede, Lunar Prospector bu 

kuzey kutbunda çok daha geniş su tutan bölgelerin varlığını keşfetmiştir. Güney 

kutbundaki alanın büyük bir kısmı çukurlardan oluşur ve içleri su ile doludur. Bu 

çukurların çapı 2500 km ve derinlikleri ise ortalama 12 km civarındadır. Bu çukurların 

tabanında pekçok daha küçük krater bulunabilir. Bu kraterler çok aşağı seviyede 

oldukları için pek çoğunun tabanları asla güneş ışığı görmez. Burada ısı asla 100°K’nin 

üzerine çıkmaz. Bu ısıda, kraterin dibinde var olan su kökenli buz büyük ihtimalle 

milyonlarca yıl erimeyebilir. 

Buz Ay’da milyonlarca veya milyarlarca yıl temiz kalmış bir kuyruklu yıldız 

veya asteroid kökenli madde bulunduğu anlamına gelebilir. Robotlarca alınacak 

örnekler Dünya’ya getirilebilir ve belki daha sonra detaylı bir araştırma için insanlı bir 

deney aracı gönderilebilir. Ay’da başka bir su kaynağı yoktur ve insanların kullanımı 

için Ay’a su taşımak çok masreflı bir iştir (kilo başına 2000 ila 20000 USD). Ay suyu 

aynı zamanda Ay’da bulunan oksijen ve roket yakıtı olarak kullanılabilecek hidrojen 

içinde bir kaynak olabilir. Clementine deneyinde görev alan bir bilimadamı olan Paul 

Spudis bu buz birikintisi için güneş sistemindeki en değerli arsa demiştir. Her zaman 

karanlık olan alanların dışında bir de daima güneş ışığına maruz kalıp ileride bir güç 

kaynağı olarak kullanılabilecek bölgeler vardır. 
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3.2. DÜNYA’DA YAŞAM NASIL ORTAYA ÇIKTI? 

 

Dünya bugünkü boyutuna, Güneş Sistemi’ni oluşturan bulut içerisindeki daha 

küçük parçaların bir araya gelmesi (yığılma) ile ulaştı. Hidrojen, büzülen gaz ve toz 

bulutunun büyük bir miktarını oluşturduğundan, hidrojen Dünya’nın ilk atmosferinin 

önemli bir miktarını oluşturmuş olmalıdır. 

Uçucu elementlerce zengin madde (Hidrojen, Nitrojen, Oksijen) yığılma yolu ile 

bugünkü Dünya’ya bağlandı. 

Dünya’nın ilkel atmosferi, Metan, Amonyum, Su Buharı ve Hidrojen 

moleküllerinden ibarettir. Güneş’ten gelen morötesi ışınım bu moleküllerden bazılarını 

bozmuştur. Bu süreçte ozon bir morötesi filtre olarak mevcut değildir. Bu süreç 

Fotodissciation olarak adlandırılır. Oluşan organik moleküller atmosferden yerdeki 

göllere akmış veya su, hava ve kara arasındaki etkileşmelerde oluşmuş olabilirler. 

Yağmur suyunun yere akışı ile havuz, göl ve okyanusları minerallerce zenginleşmiştir. 

Bu havuzların kenarlarındaki balçık tanecikleri küçük moleküllerin daha büyük 

olanlarına organize olmasına yardımcı olmuş olabilir. C.Darwin’e göre, yaşamı 

oluşturan bu havuzdaki karışım, yaşamın başladığı “biraz ılık havuz” (little lukewarm 

dock) kavramı ile ilgili olabilir. 

 İlkel Dünya atmosferindeki bileşikler için gerekli enerji kaynakları; 

• Güneşten gelen morötesi ışınlar  

• Şimşek çarpmaları 

• Kayalardaki radyo aktif elementler 

• Yerel termal kaynaklar 

• Meteor çarpmalarından veya fırtına-okyanus hareketlerinden üretilen şok 

dalgaları olabilir. 

            İlkel Dünya atmosferinde mevcut olan kimyasal maddelerden başlayarak 

yaşamın oluştuğu bu amino asitler, yıldızların etrafındaki olası gezegenlerde de 

meydana gelmiş olabilir. 

           Güneş Sisteminin en dış kısımlarında, sıcaklıklar düşüktür ve bu da bol miktarda 

su buzuna, metan, amonyum, karbondioksit, karbonmonoksit ve etil alkol gibi donmuş 

gazların oluşumuna yol açmıştır. Dünya’nın oluşumundan birkaç yüz milyon yıl sonra, 
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dış Güneş Sisteminden hareketlenen kuyruklu yıldız bombardımanı ile bu cisimlerden 

Dünya’mıza materyal akışı olmuştur. Sonuçta Dünya’mız karbondioksit ve diğer 

bileşiklerden ibaret kalın bir atmosfer oluşturmuş ve sıvı sudan ibaret okyanuslar 

geliştirmiştir. Bu bölgeler çözülmüş organik materyal bakımından zengindi. Moleküller 

bu ilk denizlerde oluşmuş olmalıdır. Eğer Dünya’ya çarpan kuyruklu yıldızlar küçük 

kütleli iseler, Darwin tarafından yaşamın orjini için ileri sürülen hipotezindeki “ılık 

küçük havuz” yakışması ile uyum içinde olabilir. Bununla birlikte yoğun Ay kraterleri 

bunun aksini göstermektedir. Güneş Sisteminin oluşumundan sonra  ilk yarım milyar 

yıldaki etkileşmelerin çok azı yüzlerce kilometre büyüklüğünde gerçekleşmiştir. 

Ay’dan getirilen taş örneklerinin incelenmesi sonucu, Dünya’nın ilk yarım 

milyar süresince sterilize olan çarpmaların etkisinde kaldığı düşünülmektedir. Sterilize 

şu anlama gelmektedir; bir çarpma olduğunda Dünya üzerinde bir iz bırakmış ve başka 

bir çarpma bu ize ait birçok delili ortadan kaldırmıştır. Venüs gezegeni de birçok 

çarpmalara uğramıştır. Mars gezegeni ise bu çarpmalardan kaçmış olabilir. 

Dünya üzerindeki yaşamın 3.8 milyar yıl önce ortaya çıktığı sanılmaktadır.65 

milyon yıl önce oretacous etkileşmesi gibi bir etkileşme, Dünya üzerindeki çevreyi 

tahrip etti ve biyolojik evrimin gidişatını yeniden yönlendirmiş olabilir. Bu türden 

çarpmalar yaşamın tarihi boyunca çok önemli rol oynamıştır. Çok fazla etkileşmeler ile 

gezegenler sterilize olmuşlardır. Çok az etkileşmeler ile, evrim statik bir şekilde 

durgunlaşabilir ve ılımlı bir çevre meydana gelebilir. Böyle bir ortamda Homo 

Sapiensler gelişebilir. 

Özetlemek gerekirse: 

• Dünya ilkel Güneş Bulutsusundaki daha küçük parçaların çarpışması ile bir 

araya gelmesinden oluştu. 

• Ay, Dünya’nın oluşumunun ilk zamanlarında bir cismin çarpması sonucunda 

Dünya yüzeyinden çok şiddetli bir rüzgar ile atıldı. 

• Dış Güneş Sisteminden gelen kuyruklu yıldızlar, yaşamın esas maddesini 

oluşturan su ve organik bileşikler taşıyorlardı. Bunlar, iç Güneş Sistemine 

gelerek, buradaki gezegenler ile etkileşmiş bu maddeleri bu gezegenlere 

aktardılar. Böyle etkileşmelerle, Dünya’ya taş parçacıkları çarptı.Bunların en 

büyüğü okyanusları kaynattı ve yüzeyi sterilize atti.   
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3.3. MARS’TA HAYAT 

 

1960’lara gelindiğinde bilimsel ve teknolojık gelişmeyle birlikte, Mars’a olan 

ilgi uzay çalışmalarında kendini göstermeye başlar. 

            1960 yılında Sovyetler Birliğine ait Mars 1960A ve 1960B uzay araçları Mars’ı 

hedefleyen ilk araçlar olarak yola çıkarlar, ancak her ikiside Dünya’nın yörüngesine 

dahi ulaşmayı başaramaz. 

İki yıl sonra yine Sovyetler Birliğine ait Sputnik 22, Mars 1 ve Sputnik 24 aynı 

gün (24 Ekim 1962) Mars yolculuklarına başlar. Sputnikler Dünya yörüngesinden 

çıkamazken Mars 1 yoluna devam eder. Ancak 5 ay sonra onunda Dünya ile iletişimi 

kopar. 

1964’ün Kasım ayında bu sefer Amerikalılar Mariner-3 ve Mariner-4 uzay 

araçlarını 22 gün arayla fırlatırlar. Bunlardan ilki çıkan bir arıza nedeniyle yanlış bir 

yörüngeye girer ve büyük bir farkla Mars’ı ıskalar. Ancak Mariner-4, Mars’a başarıyla 

ulaşan ilk uzay aracı olur. Mariner-4 uzay aracı, Mars ile Dünya arasındaki ve Mars’ın 

etrafındaki uzay boşluğunda çalışmalar yapmak için 6 bilimsel cihaz ve bir TV kamerası 

ile donanmıştır. 14 Temmuz 1965’te gezegenin yüzeyin 9825 km yaklaşır ve 22 yüzey 

görüntüsü gönderir. Böylece Mars’ın yüzeyinin akıllı canlılar tarafından yapılmış 

kanallar değil, kraterlerle kaplı olduğu artaya çıkar. Kanalların görsel bir yanılsama 

olduğu ortaya çıkarken bazı bölgelerde kurumuş, doğal su yollarının varlığı gözlenir. 

Sovyetler Birliğine ait Zond-2, Marinerlerle aynı anda yola çıkar ve Ağustos 

1965’te o da Mars’ın 2500km yakınından geçer. Ancak iletişim yine koptuğundan 

hiçbir veri elde edilemez. Zond-3 ise yedi ay sonra fırlatılır ancak bir kere daha iletişim 

kesilir. 

Şubat 1969’da bu sefer NASA, Mariner-6’yı gönderir. Mariner-6 başarılı bir 

yolculuktan sonra Mars yörüngesine girer. 3410 km  uzaktan ekvator bölgesine ait 15 

fotoğraf göndermiş olup, Mars atmosferinin büyük miktarda CO2 den oluştuğunu 

keşfetmiştir. Ondan 11 ay sonra Mariner 7 yola çıkar ve o da başarılı olur. Güney kutup 

bölgesinde incelemeler yapar. 3524 km’den 126 fotoğraf gönderir. Her iki araç da Mars 

atmosferi üzerine incelemeler yapıp atmosferin kimyasal profilini çıkarır. Güney ve 

kuzey kutup bölgelerinin fotoğraflarını çeker. 
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Mayıs 1971’de NASA tarafından fırlatılan Mariner-8, çıkan bir arıza sonucu 

Atlantik Okyanusuna düşer. İki gün sonra Sovyetler Birliği Cosmos 419’u gönderir. 

O’da Dünya yörüngesinden çıkamaz. Dokuz gün sonra Mars-2 ve ondan dokuz gün 

sonra da Mars-3 fırlatılır. İlk araç başarılı bir şekilde Mars’ın yörüngesine girer. Biri 

yörüngede dönecek, diğeride yüzeye inecek iki araçtan oluşmaktadır. Yüzey aracı, 

inmeye başlar fakat gezegeni etkisi altına alan büyük toz fırtınasına yakalanır ve düşer. 

Yörüngedeki ise fazla ayrıntılı olmayan fotoğraflar gönderir. Mars-3’te yörüngeye girer 

ve hatta 2 Aralık 1971’de Mars yüzeyine yumuşak bir iniş yapan ilk insan yapımı araç 

olur. Ancak indikten 110 saniye sonra Dünya ile iletişimi kesilir. 

30 Mayıs 1971’de Amerika’lılar Mariner-9’u fırlatır. Yörüngeye başarıyla giren 

Mariner-9, Mars’ın ilk insan yapımı uydusu olur. Fakat yörüngeye girdiği sırada 

gezegeni kaplayan büyük bir kum fırtınası sürüyor olduğundan bilimsel deneylerin çoğu 

fırtına sona erene kadar ertelenir. Bir yıl boyunca her gün iki kere Mars’ın etrafında 

dolanır ve gezegenin tüm yüzeyin gösteren 7329 TV görüntüsü gönderir. Kızılötesi ve 

morötesi ışınlarla atmosferini inceler. Mars’ın uyduları Phobos ve Deimos’un yüksek 

çözünürlüklü ilk fotoğraflarını gönderir. Gezegenin fotografik atlası çıkarılır. Yüzeyde 

devasa volkanların ve vadilerin varlığı keşfedilir. 

Şanssızlıkların peşini bırakmadığı Sovyetler Birliği, Temmuz 1973’de Mars-4 

ve Mars-5’i bir ay sonra da Mars-6 ve Mars-7’yi fırlattı. İlk iki uzay aracı, gezegene 

yaklaşmaları ve bir takım veri göndermelerine rağmen yörüngeye giremediler. Mars-6 

ve Mars-7’de başarıyla Mars’a ulaştı. Mars-6 iniş sırasında atmosfere ilişkin veriler 

gönderir ancak Mars-3’ün başına gelen onunda başına gelir ve düşer. Diğeri ise 1280 

km ile Mars’ı ıskalar. 

Onların yapamadığını Amerikalılar gerçekleştirir. Viking projesi, Mars’ı 

araştırmak için planlanmış ve 1964 yılında Mariner-4 ile başlayıp 1969’da Mariner-6 ve 

7 ile, 1971’de de Mariner-9 ile devam eden bir dizi görevin son aşamasıdır. Birbirinin 

aynı iki uzay aracından oluşur: Viking-1 ve Viking-2.Her bir Viking ise, biri yörüngede 

dönerken diğeri iniş yapıp gezegenin yüzeyini inceleyecek iki ayrı araçtan oluşmuştur. 

Yörünge araçları 900 kg ve iniş araçları 500 kg’dır. 

Her iki Viking’deki yüzey araçları, Dünya’dan Mars’a herhangi bir 

mikroorganizma taşımamak için sterilize edilir. Viking-1, Florida’daki Cape Canavaral 

üssünden 20 Ağustos 1975’te gönderilir. 5 Eylül’de ise Viking-2  yola çıkar. 
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Güneşin etrafından dolanıp yaklaşık olarak 100 milyon kilometre yol kateden 

Vikingler, 11 aylık yolculuktan sonra Mars’ın yörüngesine ard arda başarılı girişler 

yaparlar Viking-1, 19 Temmuz 1976’da başarılı bir iniş gerçekleştirir. Ardından da 

Viking-2, 3 Eylül’de iner. 

                   

 
 

Şekil 4: Mars’ın Viking uydusu ile elde edilen yüzey görüntüsü 

  

Gerek yörünge açıları gerekse yüzey açıları, kendilerinden beklenilenden daha 

verimli çalışır. Yörüngedeki araçlar çok kaliteli 52.000 görüntü gönderirler. Mars 

yüzeyinin %97’si haritalanır. Farklı araçlardan çekilen fotoğraflar sayesinde 

topoğrafyası çıkarılır. Gezegen yüzeyindeki araçlar ise, 4.500 fotoğrafın yanısıra yüzey 

ve atmosfer verileri gönderir. Ama en önemlisi; toprak analizleri, jeolojik, mineralojik, 

sismolojik, meteorolojik ve biyolojik deneyler yaparak sonuçlarını iletirler. Yapılan üç 

biyolojik deneyin sonucunda, Mars toprağında, umulmadık ve karmaşık bir etkinlik 

keşfedilir. Ancak iniş bölgeleri civarında canlı mikroorganizmaların varlığına dair açık 

bir kanıta rastlanmaz. Projenin biyologlarına göre Mars yüzeyi steril bir ortamdır. 

Güneşten gelen morötesi ışınlar, toprağın aşırı derecede kuru olması ve kırmızı 

kumların oksitleyici doğası canlı organizmaların oluşmasını engeller. 
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Araçlarda bulunan gaz kromatograf ve kütle spektrometreleri, her iki iniş 

sırasında da Dünya’daki bütün bitki ve hayvanlarda bulunan organik moleküllerden 

bulamazlar. Ancak yaşama dair kanıt yokluğu, yaşamın olmadığı anlamına gelmez. 

Çünkü deney düzenekleri Dünya’daki yaşam biçimlerinden yola çıkılarak 

hazırlanmıştır. 

Carl Sagon ve arkadaşları, Mars koşullarının taklit edildiği kavanozlarda 

yaptıkları deneylerde, yeryüzündeki birçok mikroorganizma türünden çok az da olsa bir 

kısmının yaşamlarını sürdürebildiğini gözlemişlerdir. Yeryüzüne ait mikroorganizmalar, 

Mars ortamında yaşayabildiklerine göre, Marsta’da kendi koşullarına göre evrim 

geçirmiş mikroorganizmalar bulunabilir. 

Bu arada deneylerin Mars’ın yalnızca iki noktasında yapıldığı unutulmamalıdır. 

Ayrıca Mars, periyodik olarak girdiği ölü ve soğuk dönemde bulunuyor olabilir. Çünkü 

geçmişte yüzeyinde büyük su kütlelerinin bulunduğunu ve atmosferinin çok daha yoğun 

olduğunu gösterir izlere rastlanmıştır. Gezegen sıcak ve yoğun atmosferli, dolayısıyla 

bol miktarda suyun: göller, akarsular hatta okyanuslar biçiminde ortaya çıkacağı eskisi 

gibi bir döneme, tekrar girebilir. Ancak bütün bunlar iyimser düşüncelerdir. Şu an için 

Vikinglerin gönderdiği verilere bakarak söylenebilecek tek söz, Mars’ta bildiğimiz 

biçimiyle bir yaşam izine rastlanmadığıdır. 

Vikingler toprağın fiziksel ve manyetik özelliklerini inceler. Ayrıca yüzey 

araçları yörüngeden Mars yüzeyine inerken atmosferin bileşimini ve özelliklerini 

araştırırlar. Her iki araçta hava durumunu sürekli izler. Sıcaklık gün boyunca belirgin 

bir şekilde değişmektedir. Kızılötesi yapılan gözlemlerde yüzeyindeki sıcaklığın, 

geceleri –140°C ‘ye kadar düşerken, gündüzleri 20°C’ye kadar çıktığı gözlenmiştir. 

Yüzeydeki atmosfer basıncıda Dünya’dakinin %1’inden azdır. Atmosferinin %95’i CO2 

oluşturur. Çok az miktarda su buharı ve oksijen vardır. Ancak oksijen bir insanın soluk 

almasına yetmiyecek kadar azdır. 

Ozon tabakası öylesine incedir’ki Güneş’in morötesi ışınları Mars’ın yüzeyine 

rahatlıkla ulaşır. Atmosferinde bulutlar bulunur. Bunların bir kısmı havalanmış toz 

bulutlarıyken çoğu buz kristallerinden oluşan su ve CO2 bulutlarıdır. Her iki 

yarımkürede de büyük bulut sistemlerinin oluştuğu alanlar kutup takkeleridir. 

Mars’ta atmosferin bir zamanlar çok yoğun olduğuna ilişkin belirtiler vardır. 

Yoğun atmosfer gazlarının Mars’ı terkedip gittikleri düşük bir olasılıktır. Mars’ta bir 
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yerlerde varlıklarını sürdürüyor olmalıdır. Gazların bazıları yüzeydeki kayalarda 

kimyasal bileşim halinde, bazıları da yer altı buzullarında olabilir. Fakat önemli bir 

bölümü kutup takkelerinden olmalıdır. 

Kutup takkelerindeki buzun su buharı mı yoksa CO2 buzu mu olduğu uzun süre 

tartışılmıştır. Sonunda özellikle kuzey kutup takkesinde üsteki CO2 buzunun alttaki su 

buzunun tamamen kapladığı sonucuna varılmıştır. Yazın ortalarında kuzey kutbundaki 

CO2 buzu tamamen buharlaşıp su buzunu ortaya çıkartır ancak güney kutbunda daima 

bir miktar CO2 buzu kalır. Bunun nedeni ise, Mars’ın sürekli rüzgarlı oluşudur. Normal 

olarak saatte 35-50 km hızla esen bir rüzgarın zaman zaman, saatte 120 km hıza 

ulaştıkları ve gezegeni etkisi altına alan büyük kum fırtınalarına dönüştükleri görünür. 

Mars uydusunu düşüren böyle bir fırtınadır. Bu küresel fırtınalar aylar boyunca 

sürebilmektedir. Genellikle güney yarımkürede başlayıp kuzey kutbunda sona ererler. 

Taşıdıkları kumlarla da kuzey kutup tekkelerini kirletirler. Rengi koyulaşan buzlar da, 

güneş ışınlarını daha fazla soğurmaya başlayarak buharlaşır. 

Mars yörüngesinde bir yıl çalışan Mariner-9’un ve Vikinglerin yörüngedeki 

araçlarının gönderdiği fotoğraflar sayesinde, Mars’ın haritası çıkartılmıştır. Mars, 

Dünya’dan çok daha küçük olmasına rağmen, yüzey alanı yeryüzündeki karaların 

yüzölçümüne eştir. Yüzeyin büyük bölümü çok yaşlı ve Ay’ın yüzeyi gibi kraterlidir. 

Güney ve kuzey yarım küreleri hem iklimsel olarak hem de jeolojik olarak birbirine 

benzemez. Güney yarımküre birkaç kilometre daha yüksektir. Daha çok sayıda ve daha 

büyük kraterleri olan bir yapısı vardır. 

Viking çalışmalarının 90 gün sürmesi planlanmıştır. Ancak her iki Vikingin’de 

gerek yörünge araçları gerekse yüzey araçları çok daha uzuzn süze Dünya’ya veri 

yollamaya devam eder. Viking’in yörünge aracı Mars yörüngesinde dört yıldan fazla 

çalışırken, yer aracıda altı yıldan fazla görev yapar. Çalışamaz hale en erken gelen araç 

Viking-2’nin yörünge aracı olur. Görevini iki yıl sürdürebilmiştir. Yer aracı ise 3,5 

yıldan fazla çalışır. 

Bu dört araçtan elde edilen veriler o güne kadar yapılan tüm Mars, gözlem ve 

uçuşlarından daha fazladır. Vikingler Mars’ı tam anlamıyla fethederler ve çok önemli 

bilgilerini’de Dünya’ya gönderirler. 

Mars’a gönderilen diğer en önemli uzay araçlarından birisi de Pathfinderdir. 

Çünkü bu da Viking-1 ve Viking-2 gibi Mars’a inmeyi ve Dünya’ya bilgi göndermeyi 
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başarmıştır. (Polar Lander ve Deep Space-2 gibi bazı uzay araçları da Mars’a 

ulaşmışlardır fakat onlardan bir daha haber alınamamıştır.) 

Viking-1 ve 2 Mars’1976’da ulaştılar ve Mars yüzeyinin fotoğraflarını çekebilen 

ilk uzay araçları oldular. Bu araçlar aynı zamanda Mars’ta yaşam bulmak için bir dizi 

test ve deney götürmüştü, ancak bunlar Mars’ta yaşam bulamadılar. 

12 Temmuz 1997’de Pathfinder uzay aracı, yanındaki Sojourner adlı minik robot 

ile birlikte Mars yüzeyinden bilgi göndermeye başladı. Pathfinder’den alınan veriler 

Mars yüzeyinde araştırma yapan Viking uzay araçlarının sonuçlarını doğrulamıştır. 

Ancak Mars atmosferinde Vikiglerde belirtilenden daha az soğuk olduğu görülmüştür. 

Bu farkın Vikinglerin gündüz, Pathfinder’in ise gece iniş yapmasından dolayı oluştuğu 

düşünülmektedir. 

Sojounder’in yaptığı ilk iş Mars tozlarının incelenmesi olmuştur. Tozun 

analizleri sonucunda manyetik alan bulgularına ulaşılmıştır. Yaşam belirtisi arayan 

dedektörler’de ise, krolofil kullanan bir yeşil dokuya rastlamamışlardır.    

Son derece başarılı olan bu projenin bilim adamlarını mutlu kılmadığı belki de 

tek deney grubu vardır. Her iki Viking’de kendi bölgelerinde bildiğimiz yaşam 

biçimlerine ait izlere rastlayamazlar. Ancak Vikinler Mars’ta bulamadıklarını bilim 

adamları Antartika’da bulur. 

Antartika’ya düşmüş olan bir göktaşı (ALH84001) 4,5 milyar yaşında ve 2kg 

ağırlığında Mars kökenli bir görtaşıdır. 16 milyon yıl önce büyük bir kuyruklu yıldızın 

ya da asteroidin Mars’a çarpması sonucu uzaya fırladığı ve 13.000 yıl önce Dünya’ya 

düştüğü tahmin edilmektedir. NASA araştırma ekiplerinden biri tarafından Johnson 

uzay merkezi’nde yapılan incelemeler sonucunda üzerinde organik moleküller gibi 

biyolojik etkinliğine ait özellikler ve mineral izleri ile mikroskobik fosil olduğu sanılan 

yapılar bulunmuştur. Bu yapıların 3,6 milyar yıl önce oluşmuş oldukları tahmin 

edilmektedir. En büyükleri insan saçı kalınlığının %1’inden büyük olmayan bu yapılar 

Dünya’daki kayalarda bulunan mikrofosillere boyut ve şekil olarak çok benzemektedir. 

Hemen hemen bütün başarılı Mars sondaları tarafından saptanan akarsu, göl ve sel izleri 

milyarlarca yıl ölce yüzeyde büyük miktarda suyun bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Diğer çalışmalar da atmosferin eskiden çok daha yoğun olduğunu gösteriyor. Tüm bu 

veriler ile göktaşlarındaki fosil benzeri yapılar, milyarlarca yıl önce Mars’ta yaşam 
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olduğu düşüncesini akla getirmektedir. Ne var ki, Vikingler’in göndermiş olduğu somut 

kanıtlar ise, şu an için “Mars’ta yaşam izleri yok” demektedir. 

 

3.3.1. ALH84001 Meteoridinde Yaşam Belirtileri 

 

Antartika’da bulunan göktaşının hikayesi bundan 4.5 milyar yıl öncesine 

dayanıyor. Göktaşanın yaşı hikayenin başlangıç tarihiyle aynı. Göktaşı, Dünya’ya 

düşmeden yaklaşık 3.6 milyar yıl önce, şimdiki Mars’tan daha nemli ve ılıman bir 

ortamın parçasıydı. Çok yıllar sonra, yani günümüzden 16 milyan yıl önce bir göktaşı 

ya da asteroid Mars’a çarptı ve bahsettiğimiz taşın Mars’tan ayrılmasını sağladı. 

Milyonlarca yıl boyunca taş uzayda dolaştı ve bundan 13.000 yıl önce Dünya 

atmosferine girip Antartika’ya bir göktaşı olarak düştü. 

Mars kökenli göktaşının Dünya’ya düşüşünün tarihlenmesi, taşın uzayda maruz 

kaldığı kozmik ışın etkileri üzrine yapılan labaratuvar çalışmalarıyla sağlandı. 

Göktaşları bilimsel yönden önemlidir. Çünkü onlar Güneş Sisteminin en eski 

dönemlerinde, hatta Güneş sisteminin fiziksel ve kimyasal oluşmalarıyla ilgili bilgi 

sağlanabilmektedir. 7 Ağutos 1996’da NASA, tün Dünya’yı ayağa kaldıracak bir brifing 

verdi. Bulunduğumuz sistemle ilgili sorunlara yanıtlar bulmuştu. Sistemin Güneş’e 

yakın dördüncü gezegenin, göktaşından elde edilen bilgilerden yola çıkılarak, bir 

zamanlar Mars’ta yaşam olduğuna dair güçlü kanıtlar elde edildi. 

Dünya’da 3.6 milyar yıl öncesinde yaşamın var olduğunu göstermek gibi, 

Mars’taki ilkel yaşamı kanıtlamak zor. Fakat karşılaşılan kanıtlar mikrofosilleri, 

minerolojik yapıları ve karmaşık organik bileşenleri içeriyor. 

Patates büyüklüğünde 4.5 milyar yaşındaki göktaşının adı ALH84001 ve taşın 

ortaya çıkışı, Mars’ın oluşma dönemine denk düşüyor. Eskiden bugüne kadar çok daha 

ılıman ve nemli olan Mars’ta “su”, yüzeyaltı kaynaklarında çatlaklar ve yer altı su 

sistemleri oluşturuyor. Su, atmosferdeki karbondioksite doyduğunda, çatlaklara 

karbonat mineralleri yerleşti. Araştırma grubu, karbonat oluşumuna bazı organizmaların 

da yardımcı olduğunu buldu. Bu durumun, Dünya’da mikroskobik organizma 

kalıntılarının kireçtaşı içinde fosilleşmesine benzer bir şekilde gerçekleştiği belirlendi. 

ALH84001 olarak adlandırılan göktaşı, 1984’te Antartika’da Allan Tepesi’nde 

bulundu. Mars kökenli olduğu 1993 yılına kadar anlaşılmadı. Şimdiye kadar Mars’ın 
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kimyasal yapısına uyan 12 göktaşı bulundu. Mars’ın kimyasına ait bu bilgiler, 1976 

yılında fırlatılan Viking uzay aracı’nın incelediği örneklerden sağlanmıştı. ALH84001, 

diğer göktaşlarının 3 katı yaştadır. 

Sonuç olarak; ALH84001’de tanımlanmış formlar, inorganik yöntemlerle 

açıklanabilir. Fakat bunlar, katı biçimde belirlenmiş koşulların varlığını gerektirirler.    

Buna örnek olarak Antartika’da ki buz şeritlerinde sülfit indirgemesini gösterebiliriz.Bu 

indirgemenin henüz gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. 

Bu tanımlanmış formların, olası organik etkinliklerle oluştuğunu söylemek’de 

olası, fakat böyle bir etkinlik günümüzde tamamen anlaşılmış değil. Bunlara rağmen, 

tanımlanmış formların çoğu, karbonat küreciklerine yakın bulunuyorlar. Kürecikler, 

göktaşı Antartika’ya düşmeden önce, Mars’ta oluşmuş olan izotropik kalıntılara 

dayanıyor. Karbonatlar Mars’ta ve magnetit ile Fe-sülfit Antartika’da oluştuysa, olası 

organik ürünlerin (magnetit ve Fe-sülfit) kürüciklerin içinde oluşmasını, anlamak zor. 

Ayrıca bu ürünlerin oluşması anaerobik bakterilere bağlı olabilir. Üstelik Antartik buz 

şeridi oksijen yönünden çok zengin dolayısıyla Antartika’da ki göktaşlarında metalik 

demirden demiroksitin oluşması çok doğaldır. 

 

3.3.2. Mars’ta Yaşam Olasılığı 

 

Mars kaynaklı göktaşı ALH84001’in araştırılması sonucunda aşağıdaki kanıtlar 

Mars’ta yaşamın var olabileceğini göstermektedir. 

 

• Karbonat küreciklerinin oluşma yaşı, volkanik kaya oluşma yaşından daha genç. 

• Volkanik Mars taşındaki çatlaklar ve boşluklara sıvı dolduktan sonra, ikincil 

mineral oluşumu ve biyojenik etkinlik bölgesi oluşuyor. 

• Normal ve taramalı elektron mikroskobuyla gözlenen karbonat kürecikleri ve 

formları Dünya’ya ait mikroorganizmaları, biyojenik karbonat şekilleri ya da 

mikrofosilleri andırıyor. 

• Dünya’da ki mikrobiyal sistemlerde önemli olduğu bilinen magnetik ve Fe-

sülfit parçacıkları, oksidasyon-redüksiyon tepkimelerinin sonucu olabilir 

• Karbonat kürecikleriyle zengin yüzeylerde PAH (polisiklik aromatik 

hidrokarbon bileşikleri) ‘ların bitişik olarak bulunması: Bu gözlemlerin hiçbiri 
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geçmişte kendi içinde yaşamın var olduğuna dair kanıtlar içermiyor. Bu olgular 

tek tek göz önüne alındığında Alternatif açıklamalar olsada, bir araya getirilerek 

düşünüldüğünde, araştırmacılar bunların eski Mars’taki ilkel yaşamın kanıtları 

olduğu sonucuna varıyorlar. 

 

3.3.3. Önümüzdeki Birkaç Yıl İçinde Mars’a Ulaşması Beklenen Uzay Araçları  

 

• Japon Nazomi (umut) uzay aracı, 1999’da planlandı. Dört sene sonra 

yani, Aralık 2003’te Mars’a ulaşacak. Mars’a giderken en uzun yolu 

izlemiş olan uzay aracı olacak. 1 Mars yılı boyunca yörünge de kalacak 

ve Mars’ın atmosferini, magnetosferini ve uzay rüzgarının etkilerini 

araştıracak 

• Haziran ve Mayıs 2003’te NASA, Mars Rover’ı fırlatacaktır. Bu aracın 

görevi Mars’a 2 Rover (Yer Aracı) göndermektir. Bu Roverler tamamen 

aynı olmakla birlikte gezegenin farklı noktalarına hedefleneceklerdir.  

• Yine 2003’te Avrupa uzay ajansı, Mars Express adlı görev uçuşunda, bir 

yörünge aracı ve Beagle-2 adlı bir yer aracı (Rover) gönderecektir. Bu iki 

araç detaylı bir gözlem yapacaklardır. (Örneğin; bir robot kol ve kazancı 

yardımı ile yüzey altı örnekleri toplamak gibi.) 
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3.4. VENÜS’TE YAŞAM VAR MI? 

Adını güzellik tanrıçasından alan, en yakın komşumuz Venüs’ün atmosfer 

koşulları Mars’a göre çok daha zordur. Sera etkisinden dolayı yüzeyindeki sıcaklık 

500°C’ye kadar çıkarken basınç da Dünyanın 90 katıdır. Havada sülfirik asit bulutları 

dolaşır. 1961’den 1975’e kadar, 15 yıl boyunca Sovyetler Birliği Venera serisinden on 

uzay aracını adı güzel kendisi korkunç gezegene gönderir. İlk üçü dışındaki tüm 

çalışmalar başarılı olur, hatta son üç uzay aracı da Venüs’e ilk başarılı inişler yaparak 

birer saate yakın görüntü ve veri gönderir. Böylesi zorlu gezegene başarılı sondalar 

gönderen Sovyetler Birliği’nin Dünyamızın koşullarına daha çok benzeyen Mars 

koşullarında, onca denemeye rağmen başarısız oluşu şaşırtıcıdır. 

1761 yılında Rus bilimadamı Mikhail Vasilyevich Lomonosov Venüs’ün bir 

atmosferi bulunduğunu keşfetti. Bu atmosfer kalın ve sürekli bir bulut tabakası ile 

gezegene vuran güneş ışığının beşte üçünü yansıtıyordu.Bulutların varlığı; suyun ve 

belki de büyük denizlerin bulunuşuyla gezegenin yaşama uygun olduğu akla gelebilirdi. 

Bilim kurgu yazarları sık sık bu gezegen hakkında yazılar yazar ve orada 

yaşamın yaryüzündekinden daha önceki evrim aşamalarında bulunduğunu anlatırlar. Bu 

yazarlara göre; Venüs gezegeni yaşamla kaynıyor durumdadır. Bilimadamları çevreye 

ışık yayan cisimlerin hangi kimtasal maddeleri içerdiğini anlamak üzere bu ışığı analiz 

etmeyi başardılar. Amerikalı gökbilimci Walter Sydney Adams (1876-1956) Venüs 

gezegeninin atmosferinde karbondioksidin varlığını saptadı. Bu yöntemde 

karbondioksit; oksijen ile azottan daha kolay ayırt edilir. Bu nedenle orada ilk kez 

karbondioksidin tespiti şaşırtıcı değildir. Bununla birlikte bizim atmosferimizin yalnızca 

%0.03’ü karbondioksitdir ve bu oranda karbondioksit gazının kolayca saptanmasına 

yeterli değildir. Venüs’ün atmosferinde Dünya’nın daha fazla karbondioksidin 

bulunması doğaldır. 

Bu keşfin önemi, karbondioksidin oksijen ve azottan çok daha fazla kızılaltı ışını 

içermesinde yatmaktadır. Venüs gibi gezegenler ısısını Güneş’in görünebilen ışığından 

alır. Bu ışın oksijen, azot ve karbondioksit gazlarının arasından aynı rahatlıkla geçer. 

Gezegen, geceleri kızılaltı ışınımı şeklinde ısı yitirir. Bu ısı da oksijen ve azottan geçer 

ve karbondioksit tarafından emilir. Kızılaltı ışınımı emen atmosfer ısınır ve 

karbondioksit bulunmadığı zamana göre gezegenin sıcaklaşmasına neden olur. Sera  

etkisi dediğimiz bu olaya yeryüzünde az rastlanır. Çünkü, Dünya atmosferin de 
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karbondioksit oranı düşüktür. Yeryüzünün ısınması onu buzul çağından kurtaracak ve 

yaşanacak bir yer durumuna getirecek orandadır. Venüs’te fazla karbondioksit 

bulunması, gezegenin daha fazla ısınmasın sağlar. Gerçekte bu gezegen şüphelerin 

ötesinde, çok daha sıcak bir yerdir. 

Her cisim radyo dalgaları yayar. Bu dalgalar da tayfın kırmızı ışın ucunun 

altındadır. İkinci Dünya savaşından sonra gökbilimciler uzaydaki gök cisimlerinin 

yaydığı radyo dalgalarını alıp analiz etmenin tekniğini öğrendiler. Cornell H. Mayer 

yönetiminde Amerikalı bir gökbilim heyeti, Venüs’ün karanlık yüzünün yaydığı radyo 

dalgalarını almayı başardı. Bir gök cismi ısındıkça daha çok radyo dalgasını daha büyük 

enerjiyle yayar. Böylece Mayer Venüs’ten alınan radyo dalgalarının çokluğu ve 

enerjisine hayret etti. Venüs’ün gece yüzünde sıcaklık suyun kaynama derecesinin çok 

üzerindeydi. 

Mariner-2 insansız uzay aracı, Venüs’ün yüzeyine dokunup geçti. Ve böylece 

orada gezegenin radyo dalgası ışınımı duyarlı şekilde ölçüldü. O günden bu yana diğer 

insansız uzay araçları aynı işlemleri tekrarladı ve bazısı Venüs’ün yüzeyine kondu. 

Venüs’ün tüm kesimlerinde yüzey sıcaklığı yaklaşık 427°C’dir. Bu da genellikle 

Venüs’ün atmosferinin Dünyaninkinin 90 katı yoğun olması ve %98.6 oranında 

karbondioksidi içermesinden kaynaklanmaktadır. Bu koşullar Venüs’te yoğun bir sera 

etkisi yaratır. 

Böyle yüksek sıcaklık derecesinde Venüs kuru bir yerdir. Bulutlarında biraz su 

buharı bulunur ama bu bulutlar sülfirit asidi de içerirler. Venüs tamamıyla cazip 

olmayan bir gezegendir ve orada yaşamın herhangi bir şeklinin devam etmesi mümkün 

değildir. İnsanın oraya ayak basması da olanaksızdır. Bu yüzden Venüs’teki tüm 

araştırmalar insansız uzay araçları ile yapılmaktadır. 

Sonuç olarak; Venüs’ü yaşanacak bir yer olarak kabul edemeyiz. 
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ŞEKİL 5: 65.000 km uzaktan çekilen Venüs fotoğrafı.  
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3.5. EUROPA UYDUSUNDA SU VAR MI? 

 

Europa’nın buzdan oluşan yüzeyi onu, Güneş Sistemin’deki en düzgün ve parlak 

yüzeyli uydu yapmıştır. Ay’dan çok az küçük olan Europa’nın çapı 3140 km’dir. 

Voyeger uzay aracının göndermiş olduğu görüntüler, Europa’nın üzerinde uzun, koyu 

renkli çizgiler bulunan, nerdeyse bir bilardo topu kadar düzgün bir gökcismi olduğunu 

göstermiştir. 

Galileo uydusunun gönderdiği yüksek çözünürlükteki yüzey görüntüleri, bu 

koyu renkli çizgilerin, yüzeydeki çatlaklar olduğunu açığa kavuşturdu. Dıştaki donmuş 

tabakanın altında yaklaşık 100 km derinliğe sahip sıvı su bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Yüzeydeki koyu renkli çizgilerin ise, Jüpiter’in kütle çekiminin neden 

olduğu gel git olayları sonucunda dış tabakanın çatlaması ve sıvı haldeki suyun yüzeye 

çıkarak donması sonucu oluştuğu tahmin edilmektedir. 

Bazı bilim adamları, Europa’nın Mars’tan sonra yaşam bulunma olasılığı yüksek 

olan ikinci gökcismi olduğunu düşünmektedir. Geçmişte, Güneş Sisteminin ilk 

aşamalarında, henüz gezegenler gençken, çoğunlukla gazdan oluşan dev gezegen Jüpiter 

sıkışma sonucu ısınarak, ikinci bir Güneş gibi parlıyordu. Bu sıcaklık, Europa’daki 

suyun sıvı kalmasını ve uydunun bir de atmosfere sahip olmasını sağlamış olabilir. 

Galileo sondası, Europa’nın donmuş kırılmış yüzeyinin altında bütük bir 

okyanus bulunduğunu haber veriyordu. Bunun bir başka kanıtı olarak Europa’nın 

yüzeyinde tuz gözlenmiştir. Tuz yığınları büyük bir olasılıkla kilometrelerce alttaki 

okyanustan gelmiş olabilir. Bu, aynı zamanda Europa’nın okyanusunun karbonatlı 

olduğunun belirtisiydi. Yüzeye tuzları Püskürten, gazoz gibi gaz kabarcıklarıyla dolu bu 

denizin basıncı olmalıydı. 

 
ŞEKİL 6: Europa uydusunun Galileo uydusu ile elde edilen görüntüsü. 
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Galileo’da bulunan NIMS (Near Infared Mapping Sepectrometler = yakın 

kızılötesi haritalama spektrometresi) cihazı, Europa yüzeyinde güneş ışığının çeşitli 

dalga boylarının yanması ve soğurulmasını ölçmektedir. Tuzların varlığını NIMS ortaya 

koymuştur. Her materyelin yansıma soğurma özellikleri farklıdır. NIMS görünen koyu 

kırmızı ışıktan kızılötesine kadar Europa yüzeyinin kimyasal haritasını çıkarmıştır. 

Spektrometre, fotoğraflarda buz olarak görünen yüzeyin spekturumu beklendiği 

gibi kristalleşmiş su olarak göstermiştir. Havai Üniversitesinden Jeofizikçi Thomas Mc. 

Cord, Europa’nın yüzeyinde çaprazlaşan çizgilerin su emmiş sodyum karbonat ve 

magnezyum sülfat kristallerince yansıtılan ışık olduğunu göstermiştir. Bu gibi tuzlar 

yalnız su varsa oluşabilirler. 

Bu Europa okyanusunun tuzlu olduğunun ilk kanıtıdır. Galileo, Europa’nın 

değişik bölgelerinde aynı tuz bileşimini bulmuştur. Bu da sahip olduğu okyanusun geniş 

ve iyi karışmaı olduğunu gösterir. 

Sodyum karbonatın varlığı, suda erimiş CO2  bulunması olasılığını 

artırmaktadır.Dünya’daki volkanlarda ve denizaltl sıcak su kaynaklarında olduğu gibi, 

CO2 Europa okyanusuna mantosundan sızıyor olmalı. Buz tekkesi okyanusu 

kapladığından CO2 basıncı artacak, okyanus maden suyu halini alacaktır. CO2 basıncı 

yeterince artınca Europa yüzeyinde volkan benzeri püskürmeler ortaya çıkacaktır. 

Europa’nın yüzeyindeki vakum nedeniyle su hemen buharlaşacak ve geriye tuz 

kalacaktır. Gerçi, henüz ispatlanmamış olmasına rağmen matodan okyanusa ısı geçişi 

kaçınılmazdır ve Europa okyanusunun dibinde de sıcak su kaynakları bulunması büyük 

olasılıktır. Mars Global Survyor sondası az önce, Mars ekvatoruna yakın büyük hematit 

(demir oksit, Fe2 O3 ) yığınlarının bulunduğunu göstermiştir. Hematit yığınları eski su 

kaynaklarının yerini gösterdiğinden, Mars geçmişte hayat aranması için ideal bir yerdir.      

Europa’nın tuzlu okyanusunda da geçmiş hayatın izleri bulunabilir. Fakat 

Mars’tan farklı olarak Europada da hala bir çeşit hayat olabilir. Mc. Cord şöyle 

demektedir; “okyanusta CO2  bulunuşu hayatın olmasını kolaylaştırır. Karbonatlar daha 

düşük asitli bir ortam yaratarak hayata elverişli koşullar yaratır. Europa’da belki CO2 ’ce 

zengin bir okyanus var. Böyle bir okyanusta hayat olabilir”. 
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3.6. TİTAN VE GELECEK 

 

Altı yada yedi milyar yıl sonra Güneş ölmeye başlayacak. Ama tek başına 

ölmeyecek. Can çekişirken şişecek ve dev bir kırmızı yıldıza dönüşecek. Öylesine 

büyük bir yıldız olacak ki Merkür, Venüs ve Dünyayı yutacak. Bu durumda Dünya’daki 

yaşam sona erecek. Ama yeni bir kurama göre Dünya’daki yaşam sona ererken Güneş 

sistemi’nin uzak bir köşesinde de yaşam ortaya çıkabilir. Bu uzak köşe Satürn’ün 

uydusu Titan, Merkür ve plüton gezegenlerinden daha büyük olan Titan’da öteki 

uydularda bulunmayan bir şey ver, yoğun bir atmosfer. Bu atmosferin büyük bir bölümü 

de (tıpkı Dünyadaki gibi) azottan oluşuyor. Ayrıca %2-10 oranın da metan içeriyor. 

Güneşten gelen kızıl ötesi ışınlar metanı parçalıyor ve organik bileşiklerden oluşan kalın 

bir sis tabakası yaratıyor. Bu tabaka da Titan’ın yüzeyini gözlerden ırak tutuyor. Bazı 

bilim adamları Titan’ın görülemeyen yüzeyinde metan denizleri ve ırmakları 

bulunduğunu düşünüyor. Titan uydusu aşırı soğuk. Güneş’ten 1,5 milyar km uzak 

olmasının (Dünyanın Güneşe olan uzaklığı 150 milyon km) yanı sıra kalın sis tabakası 

da gelen Güneş ışınlarının ancak %10’unun yüzeye düşmesine olanak verir. Sonuç 

olarak yüzey sıcaklığı, -200°C kadardır. Yani bildiğimiz biçimiyle yaşamın ortaya 

çıkabilmesi için çok çok soğuk. Ama bütün bunlar Titan’ın bugünkü halini belirliyor.  

Arizona Üniversitesi’nden Ralph Lorenz ve Donathan Lunini’ye göre 6 milyar 

yıl sonra Titan’ın iklimi büyük değişikliğe uğrayacak. Altı milyar yıl sonra, Güneş’in 

merkezindeki hidrojen tükenecek. Böylece daha üst tabakalardaki hidrojen, helyum ve 

daha ağır elementler yakıt olarak kullanılmaya başlanacak. Bu sırada Güneş öylesine 

büyüyecek ki, Dünya’nın yörüngesi kadar olan bir yıldıza dönüşecek. Ama Güneş 

yalnızca daha büyümekle kalmıyacak, yaydığı ışınım özelliği de değişecek ve morötesi 

ışığı azalırken kırmızı ışık yayacak. “Sis tabakasının oluşmasında önemli rol oynayan 

morötesi ışınlar azalınca tabaka da incelecek” diyor Lorenz. Böylece Titan yüzeyine 

daha fazla Güneş ışığı ulaşacak ve ısı, Titan’ın metan yönünden zengin alt atmosferi 

tarafından da tutulacak (metan gazı sera etkisi yaratan bir gazdır). Yine de Titan hiçbir 

zaman Dünya’daki sıcaklığa ulaşamıyacak. Ama Lorenz ve Lunine, yüzey sıcaklığı       

–200°C’den  –100°C dolayına yükseldiğimde ilginç gelişmelerin olacağını tahmin 

ediyor. Yüzey “buz” ları erimeye başlayacak.Bunların en önemlisi amonyak buzu. 
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Çünkü amonyak sıvı haldeyken su buzu için bir antifriz rolü oynar yani su 

buzunun erime sıcaklığını düşürür. Su buzları 0°C’de erimek yerine, ortamda ki 

amonyak miktarına bağlı olarak, -100°C ile –75°C arasında eriyecek. Böylece suyun 

oluşması ile her ne kadar amonyak açısından zengin olsa da yaşamın filizlenmesi 

olasılığı doğacak, diyor Lorenz. 

Ayrıca Titan’ın organik moleküllerden oluşan kalın sis tabakası da yaşamın 

başlıyabileceği uygun özellikler taşıyor. 

Sis tabakası dağılmaya başlayınca, organik moleküller yüzeye yağacak. Belki de 

bunlar su ile tepkimeye girerek proteinlerin yapı taşları olan aminoasitleri oluşyuracak. 

Güneş 11.6 milyar yaşındayken (7 milyar yıl sonra) hızlı bir biçimde kütle kaybetmeye 

başlayacak. Güneş rüzgarlarında büyük artış olacak ve Titan’ın koruyucu atmosferine 

süpürecek. “Ama bunun olmasından önce 500 milyon yıl boyunca Titan’ın yüzey 

sıcaklığı suyun donma derecesinin üzerinde olacak” diyor Lorenz. Dünya’daki yaşam 

daha kısa sürede ortaya çıkmıştı.Bu nedenle Titan’ın yaşanabilir olma olasılığı yüksek. 

 

 
 

ŞEKİL 7: Titan ‘ın içinin muhtemel evrim zinciri, (a): Satürn’ü çevreleyen nebuladan 

yoğunlaşan uydunun içinde buz ve silikatlar vardır. (b): Isı arttıktan sonra kaya 

şeklindeki madde iç tarafa çöker, su, amonyum ve metan üste çıkar; kayayı çevreleyen 

manto tabakası sıvı halde, en üstteki tabaka buz halindedir. (c): Sıvı manto, üstündeki 

buzun etkisinden, tamamen buz haline dönüşür. Bütün bu olaylar muhtemelen 1 milyar 

yılda olur. 
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ŞEKİL 8: Titan’ın iç yapısı. Merkez çekirdeğin dışında, farklı basınç ve sıcaklıklar, 

farklı kıristal yapıda buz tabakalarını oluşturmuştur. Kaya VI, V, II ve I numaralı buz 

tabakalarının yoğunlukları sırası ile 3.52, 1.43, 1.28, 1.18 ve 0.94’tür. 
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4. SONUÇ 

 

Dünya’da sıvı su var. Sıvı su yaşamın kaynağıdır. Bu yaşam zekayla 

evrimleşmiştir. Zekayla evrimleşen bu yaşam, Dünya dışında diğer gezegen ve uydulara 

uzay araçları gönderdi. Bunların sonuçları şöyle özetlenebilir: 

Mars’a gönderilen Viking ve Pathfinder uzay sondalarının elde ettiği 

bulgulardan, bu gezegende sıvı su ve canlı türlerine rastlanmadığını gösteriyor. 

ALH84001 adlı meteoritin incelenmesi bazı organik kalıntıları içermesi, bu 

meteoritin Mars kökenli olduğu ve Mars’ta ilk dödemlerde yaşamın var olabileceği 

sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Europa, buzlu bir uydu. Elde edilen görüntülerden bu uyduda yaşama dair izler 

yok. Fakat bu uydunun buzlu yüzeyinin altında sıvı sudan bir okyanusun olabileceği 

söyleniyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 



 

5.KAYNAKLAR 

 

1994. The Cambridge Atlas of Astronomy, Third Edition, Edited by Jean Audouze and 

Guy Israel. Cambirdge Univ. Press. Sf:62,62. 

Karaali,S.1985. Fenel Astronomi 1. İstanbul Üniversitesi Yayını. Sf:60,210,211,324. 

Tok,G. Nisan 2000. Tübitak Bilim ve Teknik. Sf:30,31,32. 

Tok,G. Kasım 2000. Tübitak Bilim ve Teknik. Sf:30,31,32. 

Karataş,Y. Ocak 1998. Popüler Bilim. Sf:25,26,27,28,29,30. 

Sunay,Ç. Nisan 1998. Tübitak Bilim ve Teknik. Sf:15. 

Akkoğlu,A. Ağustos 1998. Tübitak Bilim ve Teknik. Sf:12,48,49,50,51. 

Ergin,Ö. Ağustos 1996. Tübitak Bilim ve Teknik. Sf:8,9,10,11,12,13. 

Sunay,Ç. Ağustos 1997. Tübitak Bilim ve Teknik. Sf:26,27,28,29,30,31. 

http://apod.gsfc.nasa.gov/apod/ap970707.html_size3.3K_OtherNASAInternetSites 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetory/ice/ice_moon.html 

http://Whyfiles.org/060moons/ourmoon.html 

http://www.accessexcellence.org/WN/SUA10/mars797.html 

http://www.space.com./searchforlife/devore_seti_001219.html 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/tmp/1998_041A.html 

http://athena.cornell.edu/mission/athena.html 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/tmp/MARSEXP.html 

    

 32 

http://apod.gsfc.nasa.gov/apod/ap970707.html_size3.3K_OtherNASAInternetSites
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetory/ice/ice_moon.html
http://whyfiles.org/060moons/ourmoon.html
http://www.accessexcellence.org/WN/SUA10/mars797.html
http://www.space.com./searchforlife/devore_seti_001219.html
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/tmp/1998_041A.html
http://athena.cornell.edu/mission/athena.html
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/tmp/MARSEXP.html

	ÝÇÝNDEKÝLER
	5. Kaynaklar.....................................................................................................................31
	I. ÖZET
	2. GEZEGENLERÝN OLUÞUMU ve DÜZENÝ
	3.3. MARS’TA HAYAT
	3.4. VENÜS’TE YAÞAM VAR MI?
	Adýný güzellik tanrýçasýndan alan, en yakýn k
	1761 yýlýnda Rus bilimadamý Mikhail Vasilyevich�
	Bilim kurgu yazarlarý sýk sýk bu gezegen hakký�
	ÞEKÝL 7: Titan ‘ýn içinin muhtemel evrim zinci�
	4. SONUÇ


