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Dünyad›fl› Yaflam›
Olufltural›m
Dünya evrenin bir incisi. Üzerinde yaflam bar›nd›ran, farkl› canl›lara ev sahipli¤i eden gezegenimiz acaba birinci mi? Yaflam, baflka gezegenlerde görülmeyen bir hediye mi? Bu sorunun yan›t› büyük olas›l›kla hay›r. Henüz kesin bir kan›t›m›z
olmasa da bilimsel olarak ak›l yürüttü¤ümüzde
evrenin çeflitli köflelerinde, üzerinde canl›lar›n yaflad›¤› gezegenler olabilece¤i aklauy gun geliyor. Bilimkurgu filmlerinde s›k s›k karfl›m›za ç›kan
canl›lar gerçekte neye benziyor olabilir diye düflünüyoruz. Birçok filmde ya da kitapta uzayl›lar
insana benzer canl›larm›fl gibi sunuldu. Oysa biliyoruz ki, farkl› yaflam koflullar› alt›nda canl›lar
farkl› geliflmeler gösterirler. Sözgelimi, ›fl›¤›n olmad›¤› bir yerde, görmek için göz gelifltirmeye
gerek olmaz. Bunun yerine iflitme, koklama gibi
farkl› alg› biçimleri gelifltirmek gerekir. Bu say›dan bafllayarak sizlerle birlikte bir düflünce deneyi bafllatmak istiyoruz. Önce kendi Günefl Sistemimizdeki gezegenlerin baz›lar›na bak›p yaflam›n hangi koflullarda geliflti¤ini, hangi koflullar›n
bildi¤imiz canl›lar için elveriflsiz oldu¤unu k›saca
özetleyece¤iz. Ard›ndansa, iflin e¤lenceli k›sm›
bafllayacak. Tasarlad›¤›m›z düflsel gezegenleri size tan›taca¤›z ve burada yaflayabilecek canl›lar›n
neye benzedi¤ini, ne gibi gereksinimleri oldu¤unu size soraca¤›z. Sizlere tarif etti¤imiz ölçüler
içinde akl›n›z› tümüyle serbest b›rakman›z› istiyoruz. Bu, birlikte haz›rlayaca¤›m›z bir bilimkurgu
evreni. Üstelik bu evrenimizi Y›ld›z Tak›m› köflemizin sayfalar›ndan sanal aleme de tafl›yaca¤›z.
Kimbilir belki sizden gelen yan›tlarla bu düflünce
deneyimiz çok ileri bir noktaya varacak ve biliminsanlar› için yararl› sonuçlar do¤uracak.
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Dünya
Günefl Sistemimi’zde Günefl’e en yak›n üçüncü gezegen. Günefl’e
ortalama 150 milyon km olan ortalama uzakl›¤›, gezegenimizin yüzeyini, üzerinde tan›d›¤›m›z yaflam için gereken s›v› suyun bulunabilece¤i bir s›cakl›kta (ortalama 15-16 derece) tutuyor. Bu uzakl›¤a
1 astronomi birimi (AB) deniyor. Kayasal gezegenler s›n›f›nda olan
Dünyam›z suya ve atmosfere de sahip. Sar› renkli, ortalama büyüklükte bir y›ld›z›n çevresinde dolanan gezegenimiz, y›ld›z›yla ayn›
yaflta: 4,5 milyar y›l. Dünya üzerinde canl›l›¤›n oluflumundan önce,
yap›s› bugünkü atmosferden oldukça farkl› olan bir ilkel atmosfer
bulunuyordu. Serbest oksijen gaz›n› içermeyen bu ilk atmosferin
bafll›ca bileflenleri amonyak, metan, su buhar›, azot, fosfor ve kükürtlü bilefliklerdi.
Yanarda¤ faaliyetleri sonucunda ortaya ç›kan su buhar› ve sürekli
ya¤murlar sonucu atmosferde meydana gelen y›ld›r›mlar, bu basit
bilefliklerin belirli bir kimyasal düzen içerisinde bir araya gelmesine
ve canl›l›¤›n temel tafllar›n› oluflturan "organik bilefliklerin" ortaya
ç›kmas›na neden oldu. Bu döneme Kambriyen öncesi dönem diyebiliriz. Kambriyen döneme kadar dünyada dört milyar y›l geçmiflti.
Yeryüzü tarihinin 7/8'lik bölümü, Kambriyen öncesinde geçti. Dünyan›n yüzeyinin so¤uyup, kat›laflmas›, k›tasal levhalar›n, atmosferin
ve okyanuslar›n oluflmas›, yaflam›n jeobiyokimyasal süreçler sonucu ortaya ç›kmas›, bakterilerin evrimi, atmosferin fotosentez
yapabilen mavi-yeflil bakteriler sayesinde oksijence zenginleflmesi,
ilk canl›lar›n ortaya ç›kmas› hep Kambriyen öncesinde gerçekleflti.
Dünyam›zla ilgili daha genifl bilgileri web sayfam›zdaki bilgi paketleri köflesinden edinebilirsiniz. Dünyam›z›n jeolojik zamanlar›n› anlatan ve http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/jeolojik/index.htm adresinden ulaflaca¤›n›z ba¤lant›daysa Yerküre’nin nas›l
olufltu¤u, ne gibi aflamalardan geçti¤i ve canl›lar›n nas›l ortaya ç›kt›klar›n› görebilirsiniz. Bu size bir gezegenin ve gezegen üzerindeki
koflullar›n nas›l geliflti¤i konusunda ipuçlar› verecektir.
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Y›ld›z Tak›m›

Günefl Sistemimizdeki bu gezegenleri yaflam›n oluflmas› koflullar›
aç›s›ndan bir örnek olsun diye anlatt›k. fiimdi s›ra geldi düflsel gezegenlerimize. Öncelikle bu gezegenlere bir isim verin. Ard›ndansa bu
gezegenlerin koflullar›ndan yola ç›karak buralarda ne tür canl›lar›n
yaflayabilece¤ini düflünün. Düflüncelerinizi bizimle iletiflime geçerek
paylaflmay› da unutmay›n.

Venüs
Dünya’ya boyutlar› ve jeolojik içyap›s› bak›m›ndan en çok benzeyen gezegen. Buna
karfl›n atmosferi nedeniyle yüzeyi çok çetin
koflullar alt›nda. Kabu¤u Dünya’m›z›nki gibi
k›r›k ve hareketli olmad›¤› için atmosferinde
bulunan karbonu, yaflam için uygun bir
dengede döndüremiyor. Bu nedenle atmosferin ana bilefleni haline gelen karbondioksit, Günefl’in ›s›s›n› tutarak, çok güçlü
bir sera etkisi yarat›yor. Dolay›s›yla gezegendeki yüzey s›cakl›¤› 480 dereceye kadar ç›kabiliyor. Atmosfer bas›nc› Dünya’n›nkinin
yaklafl›k 90 kat›. Tüm bu koflullar alt›nda Venüs’te yaflam bar›nam›yor.

BTD-1

BTD-2

Dünya’ya benzeyen bu gezegenin yap›s›
kayasal; ayr›ca gezegende s›v› halde bulunan su da var. Gezegen, 8 milyar yafl›ndaki
bir turuncu cüce y›ld›z›n çevresinde dönüyor. (Turuncu cüce y›ld›zlar, Günefl’ten biraz daha küçük ve so¤uk, ama buna karfl›n
daha uzun ömürlü y›ld›zlard›r. Böyle bir y›ld›z, çevresine daha az ›s› yayar.) Gezegenin
yüzeyindeki bas›nçsa 0,5 atmosfer. Bu gezegen, y›ld›z›na yaklafl›k bizim Günefl’e oldu¤umuz kadar uzak. Atmosfer bileflimi
Dünya’n›nkine benziyor.

Bu gezegenin kütlesi, Dünya’n›nkinin 3 kat›
kadar. Gezegen yafll› oldu¤u için, yüzeyindeki volkanik etkinlikler neredeyse durmufl
durumda. Dev gezegenin atmosferi de oldukça kal›n; yüzeyindeki bas›nç 3 atmosfer
olarak ölçülüyor. Bizim Günefl’imize benzeyen sar› renkli bir y›ld›z›n çevresinde dolanan bu gezegen 5 milyar yafl›nda. Normalde gezegende s›v› halde suya rastlanm›yor.
Yaln›zca kutup bölgelerinde buz takkeleri
var. Gezegenin y›ld›z›na olan ortalama
uzakl›¤› 3 astronomi birimi kadar.

BTD-3

BTD-4

Tümüyle suyla kapl› bir gezegen. Gezegen
yüzeyinde10 kilometre derinli¤inde olan bir
okyanus bulunuyor. Su dünyas›n›n atmosferinde oksijen, azot, metan gibi gazlar var.
Gezegen 3 milyar yafl›nda ve koflullar› bir
süredir sabit durumda. Günefl’ten kütlece
büyük bir y›ld›z›n çevresinde dolanan bu
gezegenin y›ld›za uzakl›¤› Dünya’n›n Günefl’e olan uzakl›¤›ndan yaln›zca biraz fazla.
Gezegendeki s›cakl›k, suyun s›v› halde kalabilmesi için uygun.

Henüz 10 milyon yafl›nda, çok genç bir gezegen. Kayasal yap›da. Gezegen yüzeyinde
jeolojik etkinlikler devam ediyor, s›k s›k volkanik patlamalara rastlan›yor. Atmosferi henüz ilkel aflamada. Gezegene s›k s›k meteor
çarp›yor. Bu gezegen, kendisi gibi genç bir
y›ld›z›n çevresinde dolan›yor. Y›ld›z, Günefl’ten daha parlak, sar›-beyaz bir y›ld›z.
BTD-4’ün y›ld›za uzakl›¤›, Dünya’yla Günefl
aras›ndaki uzakl›¤›n 3 kat› kadar.

Mars
Mars Günefl’e uzakl›k bak›m›ndan Dünya’dan sonra, dördüncü s›rada bulunuyor.
Gezegende bir zamanlar suyun s›v› halde
bulundu¤u ve akarsular oluflturdu¤unun izleri varsa da, günümüzde Mars’ta s›v› halde
su bulunmuyor. Gezegenin kutuplar›nda
donmufl halde bulundu¤u bilinen az miktarda su d›fl›nda, Mars’›n yeralt›nda bol miktarda su içeriyor olabilece¤i düflünülüyor.
Mars’›n Dünyam›z›n 1/10’u kadar olan kütlesi, kal›n bir atmosfere sahip olmas›n› önlemifl. Gezegenin yüzeyindeki atmosfer bas›nc› Dünya’n›nkinin 100’de biri kadar. Çok
ince olan atmosferinin % 95’ini karbondioksit, % 5’ini azot ve % 2’sini di¤er gazlar oluflturuyor. Mars’ta henüz bir yaflam formuna
rastlan›lmad›, ama bakteri düzeyinde ilkel
yaflam formlar› olabilece¤inden kuflkulan›l›yor. Mars’›n ortalama yüzey s›cakl›¤› -50 C
derece.
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