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gezegeni
Kurtarmak
Ço¤umuz, Güneﬂ Sistemi’nin sakin ve güvenli bir yer oldu¤unu düﬂünürüz. Oysa gezegenimiz,
kozmik bir at›ﬂ poligonunun tam ortas›nda duruyor. Milyonlarca göktaﬂ›, bir mermiden çok
daha h›zl› bir ﬂekilde v›z›r v›z›r uçuﬂuyor. Aç›k bir gecede gökyüzüne bakt›¤›m›zda, bunlar›n
çok küçüklerinin atmosfere girerek yand›¤›n› görebiliriz. Atmosferimiz do¤al bir kalkan
oluﬂturarak bizi bu kozmik mermilerin ço¤undan korur. Ancak, karﬂ›laﬂabilece¤imiz tüm
göktaﬂlar› bu kadar zarars›z de¤il. Say›lar› daha az olmakla birlikte, bunlar›n baz›lar›n›n
büyüklükleri onlarca kilometreyi buluyor. Ve her gece gördü¤ümüz göktaﬂlar›ndan çok daha
düﬂük olsa da, bize çarpma olas›l›klar› var.
Bir do¤al afet düﬂünün, 12 km çap›nda bir göktaﬂ› saatte 55.000 km h›zla yeryüzüne çarp›yor. Meydana gelen
patlamada 200.000 km3’lük madde atmosfere kar›ﬂ›yor. Yeryüzünün her yaB‹L‹M ve TEKN‹K 34 Aral›k 2007

n›ndaki ormanlar yan›yor. Atmosfere
trilyonlarca ton karbondioksit kar›ﬂ›yor. Atmosferde as›l› kalan toz ve kül,
güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n yeryüzüne ulaﬂmas›na engel oluyor. Gezegen so¤uyor ve

aylarca süren bir buzul ça¤› baﬂl›yor.
Bir yandan da atmosfere kar›ﬂm›ﬂ olan
gazlar asit ya¤murlar›na neden oluyor.
Bitkiler, fotosentez yapamad›klar› için
ölüyorlar. ‹lk halkas› k›r›lan besin zin-
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cirinin öteki halkalar› da birer birer k›r›l›yor. K›sa sürede hayvanlar›n ço¤u
ölüyor. Olay›n etkileri yüzy›llarca sürüyor. ‹ﬂte, 65 milyon y›l önce dinozorlar›n (ve tüm öteki canl›lar›n) baﬂ›na gelen bu. Üstelik benzer olaylar, gezegenimizin geçmiﬂinde birçok kez yaﬂanm›ﬂ.
“Gökyüzünden düﬂecek bir taﬂ”, bu
nedenle yaln›zca Hollywood filmlerinde rastlanabilecek bir olgu gibi geliyor. Oysa, yukar›daki senaryo tamamen gerçek. Üstelik, benzeri olaylar
geçmiﬂte oldu¤u gibi, gelecekte de tekrarlanacak; t›pk› öteki do¤al afetler gibi. Ancak, o zamanla bu gün aras›nda
önemli bir fark var: o zaman dinozorlar›n bu göktaﬂ›n› izlemekten baﬂka
ﬂanslar› yoktu; günümüzde biz böyle
bir kadere teslim olmak durumunda
de¤iliz. Yeryüzünde geliﬂmiﬂ bir tür ilk
defa kendini gökyüzünden gelecek
olas› bir tehdide karﬂ› savunabilecek
bilgiye ve teknolojik düzeye ulaﬂt›. Bu
tür de biziz.

At›ﬂ Poligonunda
Kozmik at›ﬂ poligonunda iyi bir hedef oluﬂturuyoruz. Bu nedenle er ya
da geç büyük bir göktaﬂ› bize çarpacak. Önemli olan, buna haz›r olmak.
Ama önce düﬂman› iyi tan›mak gerekiyor.
Mars ile Jüpiter aras›nda bulunan
Asteroid Kuﬂa¤›’nda (küçük gezegen
Kuﬂa¤› da deniyor) bulunan cisimlerin
boyutlar› bir bezelye tanesi büyüklü¤ünden yüzlerce kilometre çapa kadar
de¤iﬂiyor. Buradaki asteroidlerin hepsini bir araya toplayabilseydik (buna
geçen y›l cüce gezegenli¤e terfi eden
900 km çapl› Ceres’i dahil etsek bile)
ortaya ç›kacak cisim Ay kadar bile olmazd›. Zaten, yak›nlar›ndaki Jüpiter’in
güçlü kütleçekimi bunlar›n bir araya
gelmesi için engel oluﬂturuyor. Bu kuﬂakta dolan›rken Jüpiter’e yaklaﬂan baz› asteroidler, onun kütleçekimi etkisiyle kuﬂaktan uzaklaﬂt›r›larak sistemin d›ﬂlar›na ya da içlerine do¤ru yönelebiliyorlar. Bunlar, genellikle Güneﬂ çevresinde yeni yörüngelere yerleﬂiyorlar. Hatta baz›lar› gezegenlerden
birinin yörüngesine bile girebiliyor.
Mars’›n iki uydusu Phobos ve Deimos,
Jüpiter ve Satürn’ün ço¤u uydusu büyük olas›l›kla sonradan yakalanm›ﬂ asteroidler.

Gökbilimciler ve yaﬂam›n yeryüzündeki geliﬂimini inceleyen astrobiyologlara göre, yeryüzüne çarpan
kuyrukluy›ld›zlar ve asteroidler olmasayd›, yaﬂam belki de hiç geliﬂemeyecekti. Su, çeﬂitli hidrokarbonlar ve
elementlerin “gökten düﬂtü¤ü” düﬂüncesi yayg›n.

Asteroidlerin büyük ço¤unun hammaddesi demir ve nikel baﬂta olmak
üzere çeﬂitli metaller, kaya ve buz. Her
asteroid bu maddelerin çeﬂitli oranlardaki kar›ﬂ›m›ndan meydana geliyor.
Buna ba¤l› olarak, bilim adamlar› onlar› genelde ayr› grupta s›n›fland›r›l›yorlar: metalik (demir ya da demir/nikel),
kayal›k ve kaya/buz kar›ﬂ›m› asteroidler.
Asteroidlerin ço¤unu kayasal yap›dakiler oluﬂturuyor. Bunlar›n kabaca
150 metre çapa kadar büyüklükte
olanlar›, atmosfere girdiklerinde genellikle yere kadar ulaﬂamadan yan›yor ya
da patlayabiliyorlar. Ancak, metal yap›da olanlar›n 25 metreden büyük çapl›lar› yeryüzüne ulaﬂabiliyor. Arizona’daki Barringer krateri, böyle bir asteroidin ürünü.
Her yeni gözlem, asteroidlerin san›ld›¤›ndan daha karmaﬂ›k ve çeﬂitli oldu¤unu gösteriyor. Birço¤unun uydusu
ya da birlikte hareket etti¤i bir eﬂi var.
Baz›s›n› çok sa¤lam yap›da demir-nikel
ve kaya kar›ﬂ›m›ndan oluﬂurken, di¤erleri bir moloz y›¤›n› gibi gevﬂek yap›da, kütleçekimiyle bir arada duruyor.
Yap›lar›na göre, renkleri de de¤iﬂiyor.
Güneﬂ Sistemi’nin uzak köﬂelerinden gelen kuyrukluy›ld›zlarsa, büyük
oranda buzdan ve tozdan oluﬂuyor.
Güneﬂ’in ›s›tamad›¤› bölgelerde oluﬂtuklar› ve burada kald›klar› için, bu ya-

p›lar›n› koruyorlar. Kuyrukluy›ld›zlar›n birtak›m tipik özellikleri var. Buz
ve tozdan oluﬂtuklar› için, sistemin içlerine do¤ru yaklaﬂt›klar›nda, buz›s›n›p gaz haline geçer ve kuyruklar› oluﬂur. Asl›nda çaplar› genellikle birkaç
yüz metreyi aﬂmazken, çekirdekleri
çevresinde oluﬂan bu gaz ve toz bulutu ve kuyruklar› sayesinde sistemin en
büyük cisimleri haline gelebilirler. Bu
sayede, çok yak›n›m›za gelmeseler de,
Güneﬂ Sistemi’nin içlerine giren kuyrukluy›ld›zlar kolayca saptanabilir.
Kuyrukluy›ld›zlar, Güneﬂ’ten çok
uzakta oluﬂtuklar› için, büyük ço¤unlu¤u bu bölgelere kadar uzanan bas›k
yörüngelere sahipler. Bu kuyrukluy›ld›zlar›n Güneﬂ çevresinde bir tur atmas› için yüzlerce y›l geçmesi gerekebiliyor. Yörüngede dolanmas› 200 y›ldan
uzun sürenlere, “uzun dönemli” kuyrukluy›ld›zlar deniyor. “K›sa dönemli”
kuyrukluy›ld›zlarsa, yörüngeleri genellikle çeﬂitli etkilerden dolay›, ki bu genellikle Jüpiter’in kütleçekimsel etkisi
oluyor, önemli ölçüde de¤iﬂmiﬂ kuyrukluy›ld›zlar.
Yak›n zamana kadar, bu yap›sal
farklar› nedeniyle, asteroid ve kuyrukluy›ld›zlar tamamen ayr› s›n›flara giriyordu. Ancak, günümüzde durum biraz daha karmaﬂ›k hale geldi. Çünkü
baz› kuyrukluy›ld›zlar Güneﬂ’e yaklaﬂt›klar›nda, içerdikleri buzu buharlaﬂt›Aral›k 2007
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rarak bir bak›ma asteroidlere dönüﬂebiliyorlar. Bu nedenle, t›pk› “Dünya-yak›n› asteroidler” (DYA) gibi görünebiliyorlar.
1970’lere kadar hiç kimse bu tehlikeli cisimleri nas›l izleyece¤ini düﬂünmedi. Özellikle amatör gökbilimciler
ve onlar gibi düﬂünen Schoemaker gibi profesyoneller, bu cisimleri keﬂfetme ve izlemede önderlik ettiler. Belli
aral›klarla çektikleri gökyüzü foto¤raflar›n› inceleyerek hareketli, sönük cisimleri saptamaya çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar, bu yolla birçok asteroid keﬂfettiler.
CCD’lerin geliﬂmesi ve bu amaçla kullan›lmaya baﬂlamas›yla, çok daha h›zlanan çal›ﬂmalar, 1992 y›l›nda NASA’n›n
Dünya-yak›n› asteroidleri izlemek için
ilk resmi çabay› baﬂlatmas›yla iyice h›z
kazand›.
ABD’nin Florida Üniversitesi’nden
iki araﬂt›rmac›, 1996 y›l›nda iki futbol
sahas› büyüklü¤ünde bir asteroidin
Dünya’ya do¤ru geldi¤ini keﬂfetti. Ancak, daha duyarl› gözlemler ve detayl›
hesaplamalar sonucunda 1996 JA1
olarak adland›r›lan bu kayan›n yeryüzüne te¤et geçece¤i, ancak çarpmayaca¤› anlaﬂ›ld›. Bu olay, medyan›n ilgisini çeken ilk olay oldu. 1996 JA1, yak›n

Yerbilimciler jeolojik katmanlar› inceleyerek, gezegenimizin geçmiﬂini aç›¤a ç›kar›yorlar. 65 milyon y›l
öncesine ait bu katman, dinozorlarla birlikte, yeryüzündeki tüm canl› türlerinin %75’ini yok eden 12 km
çapl› bir asteroidin ürünü. Katman, baz› asteroidlerde bolca bulunan iridyum bak›m›ndan zengin.

geçiﬂini yapt›ktan sonra, MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Lincoln
Laboratuar›’ndaki araﬂt›rmac›lar gökyüzünde geniﬂ alanlar› geliﬂmiﬂ araçlarla inceleyerek birkaç ay içinde yaklaﬂ›k 50 göktaﬂ› keﬂfettiler. Benzer ﬂekilde, öteki araﬂt›rmac›lar da benzer
taramalar yapmak üzere kollar› s›vad›.
Dünya’ya yak›n asteroidlerin bir

Dünyay› Kurtaracak Proje Aç›klan›yor
.

The Planetary Society, yeryüzünü tehdit
eden bir asteroidi izlemek için en iyi projeyi
üreten ekibe 50.000$ ödül verece¤ini aç›klad›.
Bu yar›ﬂmada, 2036’da birkaç binde bir olas›l›kla da olsa Dünya’yaya çarpma olas›l›¤› bulunan Apophis baz al›nacak. The Planetary Society, bu yar›ﬂmay› ESA (Avrupa Uzay Ajans›),
NASA (Amerikan Havac›l›k ve Uzay ‹daresi) ve
birtak›m baﬂka kurumlar›n deste¤iyle düzenliyor.
Apophis, Torino ölçe¤ine göre, ﬂimdilik
yeryüzü için en tehlikeli gökcismi gibi görünüyor. Bu göktaﬂ› 2029 y›l›nda, bize sabit yörüngeli yapay uydulardan bile daha fazla yaklaﬂacak. Bu nedenle, çarp›ﬂma olas›l›¤›n›n daha duyarl› bir biçimde belirlenmesi için göktaﬂ›n›n
çok dikkatli bir ﬂekilde izlenmesi gerekiyor. ‹ﬂte bu yar›ﬂma, asteroide gidip onu iﬂaretleyecek ve onu izlemeyi kolaylaﬂt›racak bir al›c›-verici yerleﬂtirmeye dayal› proje üretilmesine dayan›yor. Daha önce bu konuda bilinen bir çal›ﬂma bulunmuyor. Bu yar›ﬂman›n amac›, Yer’e
yaklaﬂan gökcisimlerine toplumun ilgisini çekmek, bu alandaki araﬂt›rma ve bilgi birikiminin
art›ﬂ›n› tetiklemek.
Apophis’in yeryüzü için ne kadar tehlikeli
olaca¤›, 2029’daki yak›n geçiﬂinden sonra daha da netleﬂecek. ﬁimdilik, çarp›ﬂma olup olB‹L‹M ve TEKN‹K 36 Aral›k 2007

mayaca¤›n› kesin olarak söylemek mümkün de¤il. Yaln›zca olas›l›klarla ifade edilebiliyor (ki
bu çok küçük olas›l›k, herhangi bir do¤a olay›nda, özellikle de Türkiye gibi deprem bölgesi
olan bir ülkede böyle bir olaydan ölme riskimiz
çok daha düﬂük).
Apophis için bir sapt›rma görevinin düzenlenip düzenlenmeyece¤i, 2029’daki yak›n geçiﬂinden birkaç y›l öncesine kadar yap›lacak gözlemler sonucunda kararlaﬂt›r›labilir. Ancak, bu
geçiﬂte onu izlemek için ne kadar önlem al›n›rsa, 2036’da göktaﬂ›n›n geçece¤i konum çok
daha duyarl› bir ﬂekilde hesaplanabilir.
Baﬂvuru süresi 1 Mart 2007’de sona eren
bu yar›ﬂman›n sonuçlar›n›n bu ay›n ortalar›nda
duyurulaca¤› aç›kland›. Sonuçlar, The Planetary Society’nin ‹nternet sitesinden ö¤renilebilir: http://www.planetary.org.

çarp›ﬂma durumunda yeryüzündeki
yaﬂam› ne ölçüde etkileyece¤i daha
çok onlar›n boyutlar›na ba¤l›. Bunlar›n 1 km ve daha büyük çapta olanlar›n›n say›s›n›n 1000 ile 1200 aras›nda
oldu¤u düﬂünülüyor. Bu boyuttaki asteroidler, çarpt›klar›nda yeryüzündeki
yaﬂam› ciddi anlamda s›k›nt›ya sokacak kapasiteye sahip. 1 km çapl› bir asteroid, atmosferin varl›¤›ndan neredeyse hiç etkilenmeden, onu yararak do¤ruca yeryüzüne çarpar. Bunun sonucunda meydana gelen patlamada çok
yüksek enerji aç›¤a ç›kar. Böyle bir
göktaﬂ› okyanusa düﬂse bile, ki bu karalara düﬂme olas›l›¤›ndan daha yüksek bir olas›l›k, ortaya ç›kacak sonuç
pek de farkl› olmaz. Geçmiﬂe bakt›¤›m›zda, böyle bir asteroidin yeryüzüne
yaklaﬂ›k her milyon y›lda bir çarpt›¤›n›
görüyoruz.
Yaklaﬂ›k 100 metre çapl› bir asteroidin yeryüzüne çarpma olas›l›¤›ysa çok
daha yüksek. Bunlar›n neden olaca¤›
y›k›m küresel boyutta olmasa bile, yine
de insan›n üretti¤i en güçlü nükleer
bombadan bile daha etkili olacaklar›
kesin. Yörüngesi Dünya’n›nkiyle kesiﬂebilecek 1 km çapl› yaklaﬂ›k 1000 asteroide karﬂ›l›k, 100 ila 1000 km aras›nda çapa sahip yaklaﬂ›k 200.000 asteroid oldu¤u hesaplan›yor. 100 metre
çapl› ya da daha büyük bir asteroidin
yeryüzüne çarpma s›kl›¤›ysa 2000 ila
4000 y›l olarak tahmin ediliyor. Karﬂ›laﬂaca¤›m›z en y›k›c› çarp›ﬂmalardan
biri, 200 metre ya da daha büyük çapl› bir göktaﬂ›n›n okyanuslar›n birine
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1993’te keﬂfedilen ve bundan bir y›l sonra
herkesin gözü önünde parçalar halinde Jüpiter’e
çarpan Shoemaker-Levy Kuyrukluy›ld›z›, bir kozmik
at›ﬂ poligonunda yaﬂad›¤›m›z› bize bir kez daha
gösterdi.

düﬂmesi olacakt›r. Böyle bir göktaﬂ›n›n oluﬂturaca¤› dalga yüksekli¤i 100
metreyi bulabilecek inan›lmaz boyutlardaki tsunami, okyanusa k›y›s› olan
tüm k›y›larda çok büyük y›k›ma yol
açabilir.
Tüm bu etkiler düﬂünülünce, karﬂ›laﬂabilece¤imiz bu en büyük do¤al afete karﬂ› önlemler almak kaç›n›lmaz görünüyor. Bundaki ilk ad›m, Güneﬂ çevresinde dolanan ve yörüngesi Dünya’n›nkini kesen tüm gökcisimlerinin
saptanmas› ve izlenmesi. Araﬂt›rmac›lar, saptanan cisimleri izleyerek, gelecekte bizimle çarp›ﬂ›p çarp›ﬂmayacaklar›n› çok küçük hata paylar›yla hesaplayabiliyorlar. Bu hata paylar› da dünya’n›n yak›n›ndan geçece¤i hesaplanan bir göktaﬂ›n›n ona çarpma olas›l›¤›n› belirliyor. Yörünge parametreleri
ne kadar duyarl› saptan›rsa, hata pay›
küçülüyor ve buna ba¤l› olarak da
çarpma olas›l›¤› tümüyle ortadan kalkabiliyor.
Henüz rahat bir nefes almak için erken olsa da, ﬂu ana kadar çap› 1 km ve
üzerinde olan Dünya yak›n› asteroidlerin %65’i keﬂfedilmiﬂ durumda ve bunlar›n hiçbiri gelecek yüz y›l içinde
önemli bir risk oluﬂturmuyor. Ancak,
geriye kalan %35 için ﬂimdilik bir ﬂey
söylemek mümkün de¤il. Bunlardan
birinin gelecekte Dünya’yla randevusu
olabilir.
E¤er bir gün bize do¤ru gelmekte
olan kocaman bir kaya keﬂfedersek ve
bunun için hiçbir haz›rl›k yapmam›ﬂ
olursak, çok piﬂman olabiliriz. ﬁimdi,
bu teknolojiye sahip oldu¤umuzu düﬂündü¤ümüzde, bunu yapman›n

önemli bir sorumluluk oldu¤unu düﬂünenlerin say›s› oldukça fazla. ‹ﬂte bunun bilincinde olan ülkeler ve hatta
baz› özel kurumlar, böylesi bir durumda Dünya’y› kurtarmak için neler yap›labilece¤ini ﬂimdiden planl›yorlar.

Çarp›ﬂmalar Tarihi
Asteroit ve kuyrukluy›ld›zlar, oluﬂumundan bu yana yeryüzüne sürekli
olarak çarp›yorlar. Hatta, bu çarp›ﬂmalardan biri o kadar büyükmüﬂ ki, gezegeni tamamen parçalayarak ondan Ay
kadar büyük bir parçan›n kopmas›na
neden olmuﬂ. Parçalar yeniden bir araya geldi¤inde Ay oluﬂmuﬂ. Bu, Ay’›n
oluﬂumunu en iyi aç›klayan senaryo.
Yeryüzüne oluﬂumundan yaklaﬂ›k 50
milyon y›l sonra çarpan ve Ay’› oluﬂturan cismin Mars boyutlar›nda oldu¤u
tahmin ediliyor.
O zamandan bu yana, gezegenimiz
çeﬂitli boyutlarda göktaﬂlar›n›n hedefi
olmuﬂ. Gezenimizin oluﬂumundan sonra yaklaﬂ›k birkaç yüz bin y›l boyunca,
yeryüzünün çok yo¤un bombard›man
alt›nda oldu¤u; ancak, günümüzden
yaklaﬂ›k 3,8 milyar y›l öncesinden bu
yana, çarp›ﬂma s›kl›¤›n›n hemen hemen kararl› bir düzene oturdu¤u tahmin ediliyor.
Gökbilimciler ve yaﬂam›n yeryüzündeki geliﬂimini inceleyen astrobiyologlara göre, yeryüzüne çarpan kuyrukluy›ld›zlar ve asteroidler olmasayd›, yaﬂam belki de hiç geliﬂemeyecekti. Su,
çeﬂitli hidrokarbonlar ve elementlerin
“gökten düﬂtü¤ü” düﬂüncesi yayg›n.
Durum bir yandan böyleyken, bir yan-

dan da yine gökten düﬂen bu taﬂlar yüzünden canl›lar dönem dönem ciddi
yok oluﬂlarla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ. Ancak, 10-15 km çapl› cisimlerin yeryüzüne çarpmas›yla meydana gelen bu y›k›mlar jeolojik anlamda düﬂününce
epeyce s›k, ortalama 100 milyon y›lda
bir gerçekleﬂmiﬂ. Elbette bu insan yaﬂam›yla, hatta tüm insanl›k geçmiﬂiyle
k›yasland›¤›nda çok uzun bir süre. Yaﬂam ortaya ç›kt›¤›ndan bu yana, yaklaﬂ›k 45 kez toplu yok oluﬂ meydana gelmiﬂ.
Dünya yak›n›ndaki cisimlerin yaratabilece¤i etkiler, Louis ve Walter Alvarez’in 1980 y›l›nda dinozorlar› yeryüzünden silen olay›n bir kuyrukluy›ld›z çarpmas› oldu¤unu öne sürmesiyle
gündeme geldi. Bunun mümkün olup
olamayaca¤› bilim çevrelerinde tart›ﬂ›l›rken, 1990 y›l›nda, bu olaya yol açt›¤› düﬂünülen bir çarp›ﬂma krateri,
Meksika’n›n Yukatan Yar›madas› yak›nlar›nda keﬂfedildi. Günümüzde, bu
kraterin 65 milyon y›l önce çarpan
yaklaﬂ›k 12 km çapl› bir asteroidin
ürünü oldu¤u ve dinozorlar bir yana,
yeryüzündeki tüm canl› türlerinin
%75’ini yok edecek küresel bir felakete yol açt›¤› düﬂünülüyor.
Bir zamanlar yeryüzün hâkimi olan
dinozorlar› yeryüzünden silen olay›n
keﬂfedilmesi, günümüzde araﬂt›rmac›lar›n bu olaylara daha fazla e¤ilerek,
yeryüzünün geçmiﬂinde baﬂka ne gibi
benzer olaylar gerçekleﬂti¤ini bulmaya
yöneltmiﬂ durumda. 1993’te keﬂfedilen
ve bundan bir y›l sonra herkesin gözü
önünde parçalar halinde Jüpiter’e çarpan Shoemaker-Levy Kuyrukluy›ld›z›,
Aral›k 2007
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Torino Ölçe¤i
Torino ölçe¤i, asteroidler ve kuyrukluy›ld›zlardan oluﬂan Dünya’ya yaklaﬂan gökcisimlerinin oluﬂturaca¤› riski ifade etmek için oluﬂturulmuﬂ bir ölçek. MIT (Massachusetts Araﬂt›rma Enstitüsü) gezegenbilimcilerinden Richard Binzel taraf›ndan icat edilen bu ölçek,
çarp›ﬂma sonucunda meydana gelebilecek
olaylar› içeren 10 farkl› düzeyde risk de¤erlendirmesi içeriyor. Bu, depremler için kullan›lan Richter ölçe¤ine de benzetilebilir.
Torino Ölçe¤i, ad›n› Uluslararas› Astronomi
Birli¤i’nin bu konudaki çal›ﬂma grubunun 1999
y›l›ndaki toplant›s›n›n yap›ld›¤› yer olan ‹talyan
kenti Torino’dan al›yor. Her ne kadar bu ölçek
insanlar› korkuttu¤u için eleﬂtirilse de, göre
toplumu bilgilendirdi¤i ve araﬂt›rmac›lar için ortak bir risk de¤erlendirme ölçe¤i oldu¤u için
yayg›n olarak kabul görmüﬂ durumda.
Günümüze kadar bu ölçe¤e göre en yüksek
risk grubuna girmiﬂ göktaﬂ› Apophis. Yeni keﬂ-

fedildi¤inde, bu göktaﬂ›n›n yeryüzüne çarpma
olas›l›¤› %2 olarak hesaplanm›ﬂt›. Bu da onu 4.
seviyeye yerleﬂtirmiﬂti. Ancak, sonradan yap›lan
dikkatli gözlemler ve hesaplamalar sonucunda,
risk 2006 y›l›nda 1. seviyeye kadar düﬂtü. ﬁimdiyse, 0 olarak de¤erlendiriliyor.
Günümüzde Torino ölçe¤inde “0”dan yüksek
riske sahip yaln›zca bir göktaﬂ› var. 1950 DA
olarak adland›r›lan bu göktaﬂ›, keﬂfedildi¤i
1950 y›l›ndan bu yana izleniyor. Bu nedenle, yörüngesi çok duyarl› bir ﬂekilde hesaplanm›ﬂ durumda. Yörünge parametrelerine bakarak, onun
yüzy›llarca sonra bile nerede olaca¤›n› söylemek
mümkün. Bu hesaplara göre, 1950 DA 2880 y›l›nda 300 de 1 olas›l›kla Dünya’ya çarpacak. Ne
var ki, 1950 DA’n›n Torino ölçe¤indeki durumu
tart›ﬂmal›. Çünkü 900 y›l içinde asteroidin ne gibi etkiler alt›nda kalaca¤›n› tahmin etmek kolay
de¤il. Gezegenbilimciler, zaman içinde bu göktaﬂ›n›n risk de¤erinin s›f›ra yaklaﬂaca¤›n› düﬂünüyorlar. Nitekim hiçbir asteroidin yörüngesi bu
kadar uzun zamanl› olarak hesaplan›p Torino ölçe¤ine yerleﬂtirilmiﬂ de¤il.

Risk

S›n›fland›rma

Zarars›z

0. Çarp›ﬂma olas›l›¤› yok ya da ihmal edilebilecek kadar küçük. Atmosferde yanaca¤›
için yüzeye çarpma olas›l›¤› bulunmayan ya da çok küçük olan cisimler de bu s›n›fa
girer.

‹zleme
gerektiren
durumlar

1. Çarp›ﬂma olas›l›¤› çok düﬂük. Önümüzdeki on y›l içinde rasgele bir cismin yere
çarpma olas›l›¤›yla benzer. Risk, toplumu bilgilendirmeye de¤meyecek kadar düﬂük.
Dikkatli gözlemler sonucunda, büyük olas›l›kla çarp›ﬂma olas›l›¤› ortadan kalkacakt›r.
2. Görece yak›n, ama pek de ola¤and›ﬂ› bir yak›nlaﬂma de¤il. Çarp›ﬂma olas›l›¤› çok
düﬂük. Dikkatli gözlemler sonucunda, büyük olas›l›kla çarp›ﬂma olas›l›¤› ortadan
kalkacakt›r.

Dikkatle
izleme
gerektiren
durumlar

3. Çarp›ﬂma olas›l›¤› en az›ndan %1 ve çarp›ﬂma gerçekleﬂirse en az›ndan yerel
düzeyde y›k›ma neden olabilecek derecede. E¤er yak›nlaﬂmaya on y›ldan az süre
varsa, toplumu ve gerekli kurumlar› bilgilendirmek gerekebilir.
4. Çarp›ﬂma olas›l›¤› en az›ndan %1 ve çarp›ﬂma gerçekleﬂirse bölgesel y›k›ma neden
olabilecek. E¤er yak›nlaﬂmaya on y›ldan az süre varsa, toplumu ve gerekli kurumlar›
bilgilendirmek gerekir.
5. Bölgesel ölçekte tahribata yol açabilecek yak›n temas. Çarp›ﬂma olas›l›¤›n›n
belirlenebilmesi için gökbilimcilerin cismi dikkatle izlemesi gerekli. Yak›n temasa 10
y›ldan az bir süre varsa, çarp›ﬂma olas›l›¤›na karﬂ› birtak›m planlar›n yap›lmaya
baﬂlanmas› gerekebilir.

Endiﬂe
yaratan
durumlar

6. Küresel ölçekte y›k›ma yol açabilecek çarp›ﬂma tehdidi. Çarp›ﬂman›n gerçekleﬂip
gerçekleﬂmeyece¤inin belirlenebilmesi için dikkatli gözlemlerin ve hesaplamalar›n
yap›lmas› gerekli. Yak›n temasa 10 y›ldan az bir süre varsa, çarp›ﬂma olas›l›¤›na karﬂ›
planlama yap›lmas› gerekebilir.
7. Henüz kesinleﬂmemiﬂ olmakla birlikte, büyük olas›l›kla büyük bir cisimle, küresel
ölçekte y›k›ma neden olabilecek bir çarp›ﬂma gerçekleﬂecek. Çarp›ﬂman›n gerçekleﬂip
gerçekleﬂmeyece¤inin kesin olarak belirlenebilmesi için dikkatli gözlemlerin ve
hesaplamalar›n yap›lmas› gerekli. Çarp›ﬂma olas›l›¤›na karﬂ› planlama yap›lmas› gerekir.
8. Yerel ölçekte y›k›ma yok açabilecek kapasitede bir çarp›ﬂma. Bu türden
çarp›ﬂmalar, yeryüzünün herhangi bir yerinde her 50 ila 1.000 y›l aras›nda
gerçekleﬂiyor.

Çarp›ﬂma
kesin

9. Bölgesel ölçekte y›k›ma yok açabilecek kapasitede bir çarp›ﬂma. Bu türden
çarp›ﬂmalar, yeryüzünün herhangi bir yerinde her 1.000 ila 100.000 y›l aras›nda
gerçekleﬂiyor.
10. Küresel ölçekte y›k›ma yok açabilecek kapasitede bir çarp›ﬂma. Bu türden
çarp›ﬂmalar, yeryüzünün herhangi bir yerinde her 100.000 y›lda bir ya da daha
seyrek gerçekleﬂiyor.
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bir kozmik at›ﬂ poligonunda yaﬂad›¤›m›z› bize bir kez daha gösterdi.
Peki, ne büyüklükte bir cisim bizi
tedirgin etmeli? Bu büyüklükteki bir
cisimle bir gün karﬂ› karﬂ›ya gelme s›kl›¤›m›z ne? Son 15 y›ld›r araﬂt›rmac›lar
bu sorular› yan›tlamaya çal›ﬂ›yorlar.
Depremler, kas›rgalar, tsunamiler gibi
do¤al afetlerle s›k s›k karﬂ›laﬂ›yoruz ve
bunlar›n neden olabilece¤i y›k›m› yaﬂayarak ö¤rendik. Ya göktaﬂ› çarpmalar›? Madem bunlar da ola¤an birer do¤a olay›; peki neden insanl›k tarihi boyunca böyle bir olayla karﬂ›laﬂmad›k?
Bunun yan›t›, “ﬂans›m›zdan” olabilir. Asl›nda soru da tam olarak do¤ru
de¤il, çünkü, küçük çapl› olaylar insanl›k tarihinde biliniyor. Bunlardan
görece yenisi, “Tunguska olay›” denen
ve 1908’de meydana geldikten sonra
çok uzun süre ayd›nlat›lamayan olay›n, yaklaﬂ›k 50 metre çapl› bir asteroidin yerden 6-7 km yükseklikte patlamas›yla oluﬂtu¤u san›l›yor. Sibirya’da
pek fazla insan›n bulunmad›¤›, ormanl›k bir alanda gerçekleﬂen bu olay, insanl›k tarihi boyunca gerçekleﬂti¤i bilinen ender olaylardan biri. Tunguska
olay› s›ras›nda, yaklaﬂ›k 2000 kilometrekarelik alanda bulunan tüm a¤açlar
yerle bir olmuﬂtu. E¤er bu olay günümüzün büyük kentlerinin birinin üzerinde meydana gelseydi, milyonlarca
insan›n ölümüne neden olabilirdi. Bu
büyüklükteki bir asteroidin yeryüzüne
çarpma olas›l›¤›n›n yaklaﬂ›k 1000 y›lda
bir oldu¤u düﬂünülüyor.
Dünya için tehlike yaratabilecek
göktaﬂlar› üzerine çal›ﬂan bilim adamlar›, çok küçük olas›l›klarla u¤raﬂ›yorlar. Çünkü görece yak›n›m›zdan geçen
göktaﬂlar› için bile çarp›ﬂma olas›l›¤›
çok düﬂük. Genelde milyonda birden
daha fazla olmuyor. Ancak, 2004’te
keﬂfedilen ve 2004 MN4 olarak adland›r›lan asteroid, yörüngesinin hesaplanmas›yla, 2004 sonunda aniden gündeme geldi. Çünkü bu asteroid, 2029
y›l›nda gezegenimize, onun çevresinde
dolanan haberleﬂme uydular›ndan bile
daha fazla yak›nlaﬂacakt›. 2036 y›l›nda
yapaca¤› bir sonraki yak›n geçiﬂteyse,
45.000’de bir olas›l›kla Pasifik Okyanusu’nda California aç›klar› ile Orta
Amerika aras›nda bir yere düﬂece¤i hesaplan›yor.
2004 MN4, olas› en tehlikeli gökcismi unvan›n› elde edince, ona M›s›r’›n
kötülük tanr›ças›n›n ad› olan “Apop-
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“Tunguska olay›” denen ve 1908’de meydana geldikten sonra çok uzun süre ayd›nlat›lamayan olay›n,
yaklaﬂ›k 50 metre çapl› bir asteroidin yerden 6-7 km yüksekte patlamas›yla oluﬂtu¤u san›l›yor.
Bu foto¤raf, olaydan sonra çekilen ilk foto¤raflardan biri.

his” denmeye baﬂland›. Apophis, her
ne kadar dinozorlar› yok eden göktaﬂ›
gibi küresel bir y›k›ma neden olamayacak kadar küçük olsa da, büyük bir
nükleer bomban›n yapaca¤› etkiyi yapabilir. Uzunlu¤u yaklaﬂ›k 350 metre
olarak hesaplanan Apophis, e¤er bu
çok küçük olas›l›k gerçekleﬂirse, saatte 45.000 km h›zla atmosfere girecek.
Atmosferde ›s›nan göktaﬂ›, Güneﬂ kadar parlak hale gelecek. Ya yeryüzüne
ulaﬂmadan havada patlayacak, ya da
yere düﬂecek ve büyük bir krater (ya
da dev bir tsunami) oluﬂturabilecek.
E¤er Apophis büyük bir ﬂehre düﬂer
ya da yak›n›nda patlarsa, tüm ﬂehir
yerle bir olabilir.
Apophis, Güneﬂ Sistemi’nde baﬂ›boﬂ
gezinen milyonlarca asteroidden yaln›zca biri. Bilimadamlar›, keﬂfettikleri
asteroidleri dikkatle izliyorlar. ﬁimdilik, hiçbiri önlem al›nmas›n› gerektirecek derecede bir tehdit oluﬂturmuyor.
Ancak örne¤in, görece yeni keﬂfedilen
2007PA8, 3 km’den büyük çap›yla insanlar›n ço¤unu yeryüzünden silecek
kapasitede. Neyse ki, bu göktaﬂ›n›n
yeryüzüne çarpma olas›l›¤› yok denecek kadar küçük. Buna karﬂ›l›k, o kadar tehlikeli olmayan küçük asteroidlerin say›s› çok daha fazla. Gezegenbilimciler, yaklaﬂ›k 50 metre çapl› (Tunguska olay›na neden olan göktaﬂ› kadar) bir asteroidin, yaklaﬂ›k her 1000

y›lda bir atmosfere girdi¤ini düﬂünüyorlar. 2004 y›l›nda, Apophis dikkatleri üzerine toplamadan hemen önce,
2004 FH olarak adland›r›lan Tunguska göktaﬂ› benzeri bir göktaﬂ›, bilim
adamlar›n› heyecanland›rd›. Çünkü yörüngesi iyi bilinmeyen bu göktaﬂ›, baﬂlang›çta tam olarak Dünya’ya geliyor
gibi görünüyordu. Ancak, acilen yap›lan hesaplamalar herkesin içini rahatlatt›. Göktaﬂ›, Dünya’ya çarpmayacakt›.
Bunun gibi birkaç yanl›ﬂ alarm,
uzay araﬂt›rmalar›na önem veren baz›
ülke yönetimlerinin dikkatini çekti ve
konuyu gündeme alarak bu alanda çal›ﬂan bilim adamlar›n› desteklemeye
karar verdiler. ABD hükümeti, NASA’ya görev vererek 2020 y›l›na kadar,
tehlike yaratabilecek nitelikteki tüm
göktaﬂlar›n›n %90’›n›n saptanm›ﬂ olmas› koﬂulunu getirdi. Yaln›zca ABD
de¤il, ESA’n›n (Avrupa Uzay Ajans›)
da bu konuda çeﬂitli haz›rl›klar› var.
Hatta, olas› bir çarp›ﬂmaya engel olmak için al›nabilecek önlemler konusunda çal›ﬂmalar yap›yor. Bu, gezegenimizi savunmak için resmi olarak baﬂlat›lm›ﬂ yap›lan ilk ciddi çal›ﬂma.
Amerikal› eski astronot Russell
Louis Schweickart’›n baﬂ›nda oldu¤u
bir grup, yaln›zca ülkelerin de¤il, Birleﬂmiﬂ Milletler’in de olas› bir çarp›ﬂmay› önlemek için küresel çapta haz›rlanmalar› gerekti¤ini düﬂünüyor.

Schweickart, bir kozmik at›ﬂ poligonunda yaﬂad›¤›m›z›, ama insano¤lunun art›k böyle bir tehlikeyi bertaraf
edebilecek düzeye geldi¤ini söylüyor.
Ona göre bu, otomobillerin geçti¤i yoldan karﬂ›ya geçmeye benziyor. Karﬂ›ya
geçerken ya gözünüzü kapat›p neyin
size çarpaca¤›n› bilemezsiniz, ya da size çarpmak üzere yaklaﬂan bir cismi
görüp önleminizi al›rs›n›z.
‹nsano¤lunun k›sa geçmiﬂinde büyük bir çarp›ﬂma gerçekleﬂmedi¤i için,
ço¤u insan Güneﬂ Sistemi’ni sakin ve
güvenli bir yer olarak düﬂünüyor. Günümüzde durum tam olarak böyle olmasa da, geçmiﬂte hiç de¤ildi. Ne var
ki, sistemdeki gezegenlere ve uydular›na bakt›¤›m›zda, bu bize tam tersini
söylüyor. Yeryüzünde de, ortaya ç›kar›lan eski çarp›ﬂma kraterleri bunu
do¤ruluyor. Jeologlar çarp›ﬂmalar› ve
geriye b›rakt›klar› izleri tespit ederken, biyologlar da bu olaylar›n yeryüzündeki yaﬂam› nas›l etkiledi¤ini, birçok türü nas›l ortadan kald›rd›¤›n› anl›yorlar. Günümüzde, yine de gökyüzüne bakt›¤›m›zda, Güneﬂ Sistemi sakin
bir yer olarak görünüyor. Ancak, teknoloji ilerledikçe, gökyüzüne daha
güçlü teleskoplarla ve gözlem araçlar›yla bakt›¤›m›zda, bu göktaﬂlar›n›n
hepsinin sakin bir ﬂekilde Mars ile Jüpiter aras›ndaki yörüngelerinde dolanmad›¤›n› görebiliyoruz.
NASA, Apophis’in keﬂfinden sadece
birkaç ay önce, asteroidlerin yap›s›n›
ortaya ç›karmak için NEAR uzay arac›n› f›rlatt›. (Eugene Shoemaker’in ölümünden sonra arac›n ad› NEAR-Shoemaker olarak de¤iﬂtirildi.) 2000 y›l›nda Eros’a ulaﬂan araç, yaklaﬂ›k bir y›l
boyunca asteroidin çevresinde doland›ktan sonra, Eros’un yüzeyine düﬂürüldü. Bu düﬂüﬂ öncesinde araç, yeryüzüne çok say›da görüntü yollamay› baﬂard›. Bu, asteroidleri tan›ma yolunda
at›lan ilk ad›mlardan biriydi. Eros’un
yüzeyi, bol kraterli yap›da ve jeolojik
bir bulmacay› and›r›yordu.

Asteroit Sapt›rma
Stratejileri
Hemen her türlü savunma stratejisi,
çarp›ﬂman›n y›llar öncesinden bilinmesini gerektiriyor. Gökyüzünden gelebilecek bir tehlikeye karﬂ› yap›lmas› gerekenler düﬂünülünce akla ilk gelen,
Aral›k 2007
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Bilim adamlar›ndan ve araﬂt›rmac›lardan oluﬂan B612 ekibi, olas› bir çarp›ﬂmay› engellemek için bir proje
haz›rlam›ﬂ durumda. Buna göre, Dünya’yla çarp›ﬂacak olan asteroide bir araç yollanacak. Bu araç, dönme
eksenlerinin oldu¤u iki kutuptan birine tutunacak. Ard›ndan, asteroidin dönme eksenini istenen do¤rultuya
getirdikten sonra onu itecek. Grubun öncelikli amac›, 2015 y›l›na kadar kendine bir asteroid bulup bu
yöntemi onun üzerinde denemek.

ona sahip oldu¤umuz en güçlü silahlar
olan nükleer silahlarla sald›rmak oluyor. Günümüzün en güçlü nükleer silahlar›n›n bile, 1 km çapl› bir asteroidi
paramparça etmesi çok zor. Zaten, büyük bir asteroidi parçalara ay›rmak
pek de tercih edilecek bir ﬂey olmayabilir. Çünkü, bu boyuttaki bir asteroid
parçaland›¤›nda belki küresel çapta
olabilecek bir y›k›m önlenmiﬂ olur,
ama, ortaya ç›kacak ve çap› 35 metreden büyük çok say›da parça atmosfere
girerek görece küçük boyutta ama birçok yerde birden y›k›ma neden olabilir. Bu nedenle, son anda fark edilen
büyük bir göktaﬂ›n› parçalamak zorunda kalmazsak, bu stratejinin uygulanmas› sa¤l›kl› sonuçlar vermeyecektir.
Nükleer silahlar›n kullan›m›na dayal› bir baﬂka strateji, asteroidin yak›nlar›nda (ancak onu parçalamayacak kadar uzakta) gerçekleﬂtirilecek bir dizi
patlamayla onu yörüngesinden sapt›rmak. Buna, “nükleer atma itkisi” deniyor. Asteroiti bir nevi “tokatlayarak”
üzerinde küçük ama tekrarlayan bir
kuvvet yarat›lm›ﬂ oluyor. Bu senaryo,
1967 y›l›nda MIT’de ö¤rencilerin oluﬂturdu¤u ve ad›na “Icarus Projesi” denen bir projeden esinleniyor. Icarus
Projesi, bu konuda yap›lm›ﬂ ilk filmlerden biri olan Meteor’a da ilham vermiﬂti.
ESA’n›n (Avrupa Uzay Ajans›) resB‹L‹M ve TEKN‹K 40 Aral›k 2007

men geliﬂtirmekte oldu¤u savunma
projesi, asteroide bir baﬂka cismi çarpt›rarak, onu yörüngesinden sapt›rmay›
amaçl›yor. Buna göre, çarpan cismin
sahip oldu¤u momentum asteroide aktar›larak, onun yörüngesi de¤iﬂtirilir.
Don Quijote (Don Kiﬂot) ad› verilen
proje, tasarlanan ve gerçekleﬂtirilen ilk
proje olacak gibi görünüyor. ESA’n›n
Apophis’i baz alarak yapt›¤› canland›rmada, 1 ton’dan daha küçük kütleli
basit bir arac›n bile, bu göktaﬂ›n› yörüngesinden istenen ölçüde sapt›rmak
için yeterli olaca¤›n› gösterdi. Basitli¤i
ve iﬂlevselli¤i düﬂünüldü¤ünde, çok
büyük olmayan ve sa¤lam yap›daki asteroidler için, bu stratejinin en verimli
strateji oldu¤u düﬂünülüyor.
Bütün senaryolar asteroidi patlatmak, bombalamak, ya da ona çarpmaya dayanm›yor. Çeﬂitli yöntemlerle,
onun yörüngesini yavaﬂ yavaﬂ de¤iﬂtirecek senaryolar da üretiliyor. Çarp›ﬂma uzun zaman (örne¤in birkaç y›l)
öncesinden belliyse, bu yöntemlerin
kullan›lmas› çok daha güvenli. Bunlardan biri, Edward Lu ve Stanley Love
adl› iki astronot ve araﬂt›rmac› taraf›ndan öne sürülen ve asteroide yaklaﬂan
bir uzay arac›n›n kütleçekiminden yararlanarak onu yörüngesinden sapt›rmaya dayan›yor. Buna göre, kütlece
büyük insans›z bir uzay arac›, asteroidin yak›n›nda uçarak aralar›ndaki kü-

çük de olsa kütleçekimi yard›m›yla
onu yavaﬂ yavaﬂ yolundan sapt›racak.
Bunun için, çok küçük miktarda itkinin yeterli olaca¤›n› öne sürüyorlar.
Proje tasar›mc›lar›, bu yöntemin ötekilere göre üstünlü¤ünün, roketin asteroidin sahip oldu¤u dönmeden etkilenmemesi oldu¤unu savunuyorlar. Aradaki tek ba¤ kütleçekimi olaca¤›ndan,
araç asteroid yak›n›nda istenen konuma getirilebilme serbestli¤ine sahip.
Bilim adamlar›ndan ve araﬂt›rmac›lardan oluﬂan ve maddi bir kazanç sa¤lamaks›z›n “Dünya’y› kurtarmak” amac›yla kurulan B612 Vakf›, gökyüzünden gelebilecek bir tehlikeye karﬂ› yetkilileri ve toplumu bilinçlendirmek ve
çözüm üretmek amac›yla kurulmuﬂ.
Grup, gezegenimizi tehdit edebilecek
olas› bir göktaﬂ›n› yörüngesinden sapt›rarak zarars›z hale getirebilecek bir
proje üretmiﬂ.
B612’nin önerisi ﬂöyle: Dünya’yla
çarp›ﬂacak olan asteroide bir araç yollanacak. Bu araç, dönme eksenlerinin
oldu¤u iki kutuptan birine tutunacak.
Ard›ndan, asteroidin dönme eksenini
istenen do¤rultuya getirdikten sonra
onu itecek. Bu, çok kuvvetli bir itki olmayacak. Ancak, uzun süreli olaca¤›ndan aylar, belki de y›llar içinde asteroid Dünya’dan geçen yolundan sapt›r›lm›ﬂ olacak.
Bu plan, ötekilere göre daha az karmaﬂ›k görünüyor. Sonundaysa asteroid parçalanmad›¤› ve güvenli bir mesafeden geçecek ﬂekilde itildi¤i için temiz bir iﬂ ç›kar›lm›ﬂ oluyor. Günümüzde, uzay araﬂt›rmalar›n›n geldi¤i noktada, Böyle bir arac› f›rlatma ve asteroidin istenen bölgesine indirmek için
gereken tüm deneyim ve bilgi mevcut.
Buradaki en önemli bilmece, arac›n asteroide nas›l tutunaca¤› ve ne tip bir itki mekanizmas› kullan›laca¤›.
ﬁimdi B612’nin amac›, 2015 y›l›na
kadar, kendilerine bir asteroid bulup
projeyi onun üzerinde denemek. Bunun için uygun bir asteroid seçilmeye
çal›ﬂ›l›yor. Elbette, gerçekte gezegenimize çapacak asteroidi seçme lüksümüz olmayabilir. Ancak, bu s›n›rl› bütçeye sahip bir proje oldu¤undan, sonucun daha düﬂük maliyetle ve daha k›sa
zamanda elde edilebilece¤i bir hedef
seçilecek. B612 ekibi, hedefi seçerken
deneme için kullanacaklar› asteroidin
dünya’ya yak›n geçen bir asteroid olmayaca¤›n› bildiriyor. Ne de olsa bir
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hata durumunda bu asteroidi gezegenimiz için tehlikeli hale getirmek istemiyorlar.
‹ster B612, ister öteki stratejiler
için olsun, düﬂman› iyi tan›mak çok
önemli. En büyük bilinmezlerden biri,
onlar›n yap›sal dayan›kl›l›klar›. Gözlemlerden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla bu göktaﬂlar›n›n birço¤u sa¤lam birer kaya
olmaktan çok, kütleçekiminin bir arada tuttu¤u y›¤›nlardan oluﬂuyor. Bu
nedenle araﬂt›rmac›lar onlara “moloz
y›¤›n›” da diyorlar. Özellikle, 150 metreden büyük çapl› asteroidler bu yap›da. Yani, daha küçük olanlar (ayn› zamanda say›ca daha kalabal›k olanlar)
daha sa¤lam yap›dalar.
B612 ekibi, stratejilerini denemek
için zor olan›, yani çap› 200 metre civar›nda olan bir asteroidi seçmeyi düﬂünüyor. Böyle bir moloz y›¤›n›n›n
dönme ekseninin yönünü de¤iﬂtirip ard›ndan da onu h›zland›rmay› baﬂar›rlarsa, öteki hedefler onlara çocuk
oyunca¤› gibi gelecektir. Çünkü böyle
bir moloz y›¤›n›n› oluﬂturan parçalar,
çok düﬂük kütleçekimi kuvvetleriyle
bir arada durdu¤undan en küçük etkilerle bile da¤›labilirler.
B612 projesini üreten ekip, bunun
tamamen deneme amaçl› yap›laca¤›n›
ve as›l amac›n›n gerçek bir tehlikeyle
karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›zda, dinozorlar
gibi kaderimize raz› olmak yerine, bir
ﬂeyler yapacak bilgi ve teknolojiye sahip oldu¤umuzu göstermek oldu¤unu
belirtiyor.
Bunlar yan›nda, gökyüzünden gelebilecek davetsiz misafirlere karﬂ› düﬂünülen baﬂka karﬂ›lama stratejileri de
var. Örne¤in, asteroidin belli bir bölgesi lazer ya da dev aynalarla buraya
odaklanan Güneﬂ ›ﬂ›¤› yard›m›yla ›s›t›labilir. Bu, asteroidi parçalamayacak
düzeyde bir dizi küçük nükleer patlamayla da sa¤lanabilir. Böylece yüzeyde
meydana gelecek buharlaﬂma, bir roket motoru gibi asteroide bir itki sa¤lar. Stratejinin iyi yan›, asteroide do¤rudan temas gerektirmemesi. Ancak,
bu görevi yapacak arac›n konumunu
korumak için çok fazla yak›ta gereksinimi olacak. Ayr›ca, asteroidin tam olarak bu çabalara ne gibi tepki verece¤ini kestirmek çok zor. Bunun için, yap›s›n›n önceden çok iyi bilinmesi gerekiyor.
Iﬂ›n›m bas›nc›ndan yararlanmak bir
baﬂka seçenek. Asteroite gönderilen

Tehlikenin fark›na varan ve uzay program›na sahip ülkeler ve uzay ajanslar›, gezegenimize
yaklaﬂan göktaﬂlar›n› incelemek üzere çeﬂitli projeler baﬂlatt›lar. 2000 y›l›nda Eros’a ulaﬂan
NEAR-Shoemaker bunlardan biri.

bir araç, asteroidin yüzeyini yans›t›c›l›¤› çok yüksek bir maddeyle kaplar. Daha do¤rusu onu baﬂtan aﬂa¤› boyar.
Bu, güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n yüzeyden yans›ma oran›n› art›raca¤› için, asteroidin
üzerinde görece daha yüksek bir ›ﬂ›n›m bas›nc› oluﬂturur. Asteroitin nas›l
boyanaca¤› baﬂl› baﬂ›na sorunken, bu
ﬂekilde yörüngesinin de¤iﬂmesi çok
uzun zaman alacakt›r.
Ço¤u bilim adam›, gökyüzünden gelecek bir tehlikeye haz›rl›kl› olmak ad›na, gerekli teknoloji ve yöntemlerin
haz›r olmas› gerekti¤ini savunurken,
Carl Sagan “Pale Blue Dot” adl› kitab›nda “tedavinin hastal›ktan daha zararl› olabilece¤ini” öne sürüyor. Bu
teknolojinin yanl›ﬂ ellere geçti¤inde
gerçekte tehlikeli olmayan göktaﬂlar›n›n da insan eliyle tehlikeli hale getirilebilece¤i uyar›s›nda bulunuyor. Bu
nedenle de gerekli teknolojinin yaln›zca gerçek bir tehlike ortaya ç›kt›¤›nda
üretilmesinin daha do¤ru olaca¤›n› savunuyor. Ancak bir yandan da, insanlar›n nükleer silahlar gibi kitle imha silahlar›n› birbirlerine karﬂ› kullanmak
üzere üretmek yerine, tüm insanl›¤›
tehdit eden böyle bir “düﬂman” için,
kullanman›n insan türünün devam›n›
sa¤layabilece¤ini düﬂünüyor.
Kuyrukluy›ld›zlar› yörüngelerinden
ç›karmak, asteroidleri ç›karmaktan
çok daha zor. Gerçekte say›lar› çok daha fazla olmas›na karﬂ›n asteroidlere
k›yasla, çok daha az say›da kuyrukluy›ld›z biliniyor. Çünkü bu cisimlerin

sistemin içlerine gelenlerinin say›s›
çok fazla de¤il ve zamanlar›n›n ço¤unu onlar› göremeyece¤imiz kadar
uzaklarda geçiriyorlar. Güneﬂ’e do¤u,
bu kadar uzaktan “düﬂtükleri” için de,
sistemin içlerine yaklaﬂt›klar›nda asteroidlere göre çok daha yüksek h›zlara
ulaﬂ›yorlar. ‹ﬂte bu nedenle, tam olarak üzerimize do¤ru geliyor olsalar bile, keﬂfedildiklerinde onlar› yollar›ndan sapt›rmak için yeterli zaman bulamayabiliriz. Neyse ki, Dünya’ya yaklaﬂan kuyrukluy›ld›z say›s› asteroidlere
göre çok daha az. Öyle ki, bir kuyrukluy›ld›z›n gezegenimize çarpma olas›l›¤›, bir asteroidinkinin %1’inden bile az.
ﬁimdilik, hiç kimse bir göktaﬂ›n›n
bize do¤ru gelip gelmedi¤ini tam olarak bilmiyor. Yaln›z, tehlikenin fark›na
varm›ﬂ bir nesil olarak, önlemlerimizi
almaya baﬂlad›k. ﬁimdi, yak›n›m›zdaki
göktaﬂlar›n›n %65’ini tan›yoruz. Her
geçen gün bu oran yükseliyor. Ancak,
daha önce de de¤indi¤imiz gibi, bu
“olup olmama” de¤il, yaln›zca zaman
meselesi. Ne zaman olaca¤›n› bilmiyoruz ama bir gün mutlaka olacak. Ama
biz de o gün buna haz›r durumda olaca¤›z gibi görünüyor.
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