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Dünyad›fl›
Yaflam›
Düflleyin
Merhaba,
Geçen say›m›zda sizlere Dünya d›fl› yaflam hakk›nda bir yaz› yazm›fl ve ard›ndan dört düflsel gezegen sunmufltuk.
Bu dört düflsel gezegenin koflullar›n›
sizlere anlat›p, bu gezegenlerde yaflam
olup olamayaca¤›n›, olursa neye benzedi¤ini sormufltuk. Bu ça¤r›m›z sürüyor. Sizlerden gezegenlerimizde yaflayanlar›n neye benzeyece¤ini düflünmenizi istedi¤imiz e¤lenceli bir zihin jimnasti¤i bu. Bize ilk yan›t› bir 7. s›n›f ö¤rencisi olan Fatih Demir yollad›. Bak›n
neler yazm›fl:
“Merhaba ben Fatih.7.s›n›fa gidiyorum. Fikrim flu:
1. gezegenin yap›s› Dünya'n›nkiyle t›pat›p ayn› ama so¤uk
turuncu cüce y›ld›z›n çevresinde dolanmas›ndan ›s›nmas›
sorun olabilir. Burada ancak so¤u¤a dayan›kl› canl›lar yaflayabilir.2. gezegende de uzakl›k bak›m›ndan ›s›nma sorun olabilir. Ayr›ca suyun s›v› halde bulunamamas›ndan
burada susuzlu¤a dayan›kl› canl›lar yaflayabilir.3. gezegende ise karalar›n bulunmamas› önemli bir sorundur.
Burada ise suda yaflayabilen canl›lar yaflayabilir.4. gezegende de ›s›nmak sorun. Ayr›ca s›k s›k meteor çarpmas› da
yaflam› olumsuz etkiliyor.”
Fatih Demir’e zihin jimnasti¤inde bize kat›ld›¤› için teflekkür ediyoruz ve di¤er okurlar›m›z›n da kat›l›m›n› bekliyoruz. Ayr›ca gezegenlerimize isim koyman›z› istedi¤imizi de
hat›rlatal›m. Geçti¤imiz say›da dergimize ulaflamayanlar
için düflsel gezegenlerimizi ve koflullar›n› an›msayal›m:
BTD-1
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 atmosfer bas›nc›ysa 0,5 atmosfer. Bu gezegen, y›ld›z›na yaklafl›k bizim Günefl’e oldu¤umuz kadar uzak. Atmosfer bileflimi Dünya’n›nkine benzer.
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Y›ld›z Tak›m›

BTD-2
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 atmosfer bas›nc› 3
atmosfer olarak ölçülüyor.
Bizim Günefl’imize benzeyen sar› renkli bir y›ld›z›n
çevresinde dolanan bu gezegen 5 milyar yafl›nda.
Normalde s›v› halde suya gezegende rastlanm›yor. Yaln›zca kutup bölgelerinde buz takkeleri var. Gezegenin y›ld›z›na olan ortalama uzakl›¤› 3
astronomi birimi kadar.
BTD-3
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 biraz fazla. Gezegendeki s›cakl›k,
suyun s›v› halde kalabilmesi için uygun.
BTD-4
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 Günefl aras›ndaki
uzakl›¤›n 3 kat› kadar.

fiimdi düfl gücünüzü çal›flt›r›n ve bu gezegenlerde yaflayabilecek canl›lar› gözünüzün önüne getirin. Belki gezegen so¤uk diye daha k›ll›, ya¤ tabas› daha kal›n canl›lar,
belki denizlerin derinliklerinde, ›fl›¤›n ulaflamad›¤› yerlerde yaflayan gözü olmayan varl›klar, belki de yaln›zca tek
hücreli yaflam birimleri…

“Düflüncelerinizi bize mektupla
ya da elektronik posta
arac›l›¤›yla iletin.
Bunlar sizin gezegenleriniz!
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