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Y›ld›z Tak›m›

Merkür’e yak›n geçifl yapt›ktan, Günefl’i tan›d›ktan sonra flimdi motorlara tam güç veriyoruz.
Çünkü yolumuz uzun, do¤ruca Mars’a gidiyoruz.
Mars, öteki tüm gezegenler aras›nda insanlar›n en
çok ilgisini çeken gezegen. Her fley, 1800’lü y›llar›n
bafllar›nda, ‹talyan gökbilimci Schiaparelli’nin gezegenin yüzeyindeki vadi sistemini görmesiyle bafllad›. Henüz gezegen araflt›rmalar›n›n teleskoplarla yap›lan gözlemlerle s›n›rl› oldu¤u o zamanlarda, Schiaparelli’nin gözlemleri yanl›fl yorumland› ve bu kanallar›n insanlar gibi birtak›m zeki yarat›klarca, k›sacas› “Marsl›lar” taraf›ndan yap›ld›¤› düflünülmeye
baflland›. Bunun ard›ndan, tüm dünyay› bir Mars
tutkusu sard›.
Gökbilimci Percival Lowell, ifli iyice kar›flt›rd›. Lowell
1894 y›l›nda, kendi gözlemevinde yapt›¤› gözlemlerde bu kanallar›n Mars’›n kutuplar›ndaki buzullar›
eritip kurak olan ekvator bölgesine su tafl›mada kullan›ld›¤›n› öne sürdü.
‹flte “Marsl›lar” bundan sonra bilimkurgunun temel
ö¤elerinden biri oldu. Günümüzde, bunun örneklerine rastlamak hâlâ olas›. Bu “yeflil adamlar” insanlar
için hem ilgi hem de korku kayna¤› oldu.
Bu ilgi, Mars’a yap›lan ilk baflar›l› uçufla kadar sürdü.
Gezegene yaklaflarak birtak›m ayr›nt›l› foto¤raflar gönderen ilk uzay arac›, Mariner 4 oldu. O dönemin bilimkurgu romanlar›yla büyüyen kuflak, büyük hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›. Çünkü, Mars’ta hiçbir yaflam belirtisi görünmüyordu. Gezegen, Ay kadar kuru ve cans›zd›.
‹lk Mars uçufllar›nda, gezegenin yüzeyindeki devasa
çarp›flma izlerine, Günefl Sistemi’nin en büyük yanarda¤lar›na, en karmafl›k ve uzun kanyonlara sahip
olan bir gezegen oldu¤u görüldü.
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Mars’a iliflkin ilk ayr›nt›l› bilgiler, Viking 1 ve Viking 2
adl› uzay araçlar›ndan geldi. Bu araçlar, birer yörünge ve inifl araçlar›ndan olufluyordu. 1976 y›l›nda gezegene ulaflan Vikinglerin inifl araçlar› baflar›l›
bir flekilde yüzeye indiler. Bunun ard›ndan, yörüngede ve yüzeyde bulunan araçlar Dünya’ya on binlerce foto¤raf gönderdiler. Bununla da kalmay›p,
Mars topra¤›n› ve atmosferini incelediler. Ayr›ca gezegende olabilecek canl›lar da araflt›r›ld›. Ancak,
herhangi bir canl› izine rastlanmad›.
Mars’a yap›lan ilk uçufllarda suyun izine rastlanmam›fl olsa da bir zamanlar bolca bulundu¤unu düflündüren ipuçlar› bulundu. Bu uçufllar›n ard›ndan,
Mars uçufllar›na uzunca bir süre ara verildi. 1997 y›l›nda gezegene ulaflan Pathfinder adl› araçla birlikte Mars’ta yeni bir dönem bafllam›fl oldu. Pathfinder’› n gözlemleri suyun varl›¤›n› do¤rudan saptayamam›fl olsa da, birçok önemli ipucu içeriyordu.
E¤er Mars’ta suyun varl›¤›na iliflkin herhangi bir kan›ta ulafl›lmam›fl olsayd›, büyük olas›l›kla gezegen ilgi çekicili¤ini önemli ölçüde kaybedecekti. Çünkü
su, yaflam için ön koflul kabul ediliyor. Suyun peflinde Mars’taki ipuçlar›na bakan bilimadamlar›, gezegende bir zamanlar yüzeyi yaklafl›k 1 km kal›nl›kta
örtebilecek miktarda suyun bulundu¤unu hesapl›yorlar. Milyarlarca y›l önce gezegenin yüzeyinde s›v› olarak bulundu¤u düflünülen suyun büyük bölümü, çeflitli etkiler yüzünden uzaya kaçm›fl olmal›.
Geriye kalan suyun da yeralt›nda ve kayalar›n yap›s›nda bulundu¤u san›l›yor.
Alp Ako¤lu

