
Y üzyıllardır �nsanoğlunun yanıtını aradığı b�r türlü çözemed�ğ� gerçek b�r karanlık ve merakın adı olan 'Uzay'dan tar�he
geçen b�r haber daha geld�. Mars'ta bulunan su dünya gündem�ne b�r anda oturdu. 'Başka b�r dünyada yaşamak' f�kr�n�

b�r kez daha canlandıran bu olay �nsanlar tarafından �lg�yle tak�p ed�ld�. Hakkında yazılıp ç�z�len tar�he kaydı düşen bu buluş
neyd�, ney�n haberc�s�yd�?

Dünyanın �lg�yle tak�p ett�ğ� 'su' meseles�n� Amer�kan Uzay ve Havacılık Da�res� NASA'da görev yapan Türk Astrof�z�kç� Dr.
Umut Yıldız'la konuştuk. Şuan Los Angeles Jet İtk� Laboratuvarı (JPL)'nda görev yapan Dr. Umut Yıldız 'Mars'ta bulunan su'
konusunu b�z�m d�l�m�zle ve anlayab�leceğ�m�z şek�lde anlattı.

Türk�ye Dr. Umut Yıldız'ı NASA'ya mektup yazıp Tw�tter'da yayınlayan küçük b�r çocuğa verd�ğ� cevapla tanımıştı.

Dr. Umut Yıldız Tw�tter'da başlattığı #Hayaller�n�z�nMektubu hashtag�yle Türk�ye'den pek çok k�ş�n�n hayal�n� çek�nmeden
yazmasına neden oldu.
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Hayatın olab�lme s�nyal�n� veren Mars'ta yaşamak
mümkün mü? Başka b�r dünya neden bu kadar �lg�
çek�yor? NASA'da çalışan Türk Astrof�z�kç� Dr. Umut
Yıldız Haberturk.com'a bu soruların yanıtını verd�
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 - Mars'ta bulunan 'su' meseles�n� b�raz açab�l�r m�y�z? Ned�r bu dünyayı şaşkına çev�ren olayın aslı? 

Aslında Mars'ta su bulunması konusu yıllardır gündem� meşgul eden b�r konu. B�rçok kez "Mars" ve "Su"  kel�meler�n�n yan
yana gelmes�yle yıllardır haberler yapıldığı ve gel�şmeler olduğu �ç�n sank� "Mars'ta daha önceden şu bulunmamış mıydı?"
d�ye sorab�l�rs�n�z. B�z de d�yoruz k�, evet bulunmuştu ama bu sefer başka. Neden başka dersen�z, aslında yıllar önce Mars'ın
kutuplarında donmuş buz keşfed�lm�şt�. Ş�md� sıvı halde suyun varlığına da�r �lk tayfsal kanıtı elde ett�k. B�rkaç sene önce de
y�ne fotoğraflara bakarak akan su yataklarının olab�leceğ� �le �lg�l� benzer haberler çıkmıştı.

+14

'EVET MARS'TA SU BULUNMUŞTU AMA BU KEZ FARKLI...'
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Kısacası b�l�m durmuyor, sürekl� araştırmalar devam ederek kanıtlar üret�p tey�t ed�yor. K�mb�l�r, belk� b�r zaman sonra
umuyorum k� y�ne büyük b�r basın açıklamasıyla Mars'tak� Rover'a çok yakın b�r yerde akan su bulacağız ve böylece kuru
zannett�ğ�m�z Mars'ta suyun ne kadar normal b�rşey olduğunu göreceğ�z.

- Daha önce katı halde bulunan su bu kez suyun bu kez sıvı halde olduğu söylend�. Pek� bunca yıl yapılan araştırmalarda h�ç
farked�lmed� m�?

 Akan suyun fark ed�lmes� �ç�n malum ya v�deo çekmen�z gerek�r ya da bell� zaman aralıklarıyla aynı yer�n fotoğrafını sürekl�
çekmen�z gerek�r. Mars'tak� su genelde donmuş halde bulunduğu �ç�n akıntının bulunması elbette zaman aldı.  Ama roverların
daha öncek� fotoğraflarında çakıl taşları da bulunmuştu, bunun oluşumu �ç�n zaten b�r neh�r yatağının olması gerekt�ğ�n�
b�l�yorduk.  

 - Yan� bulunan suyun �ç�nde canlılar yaşayab�l�r m� ya da örneğ�n ağaç yet�şt�reb�l�r m�y�z? Bu su �ç�nde bazı
m�kroorgan�zmaların yaşaması ya da yaşam kaynağı olmak �ç�n müsa�t m�? 

Elbette su, yaşamla �l�şk�lend�r�l�yor ve bu nedenle özell�kle sıvı suyun herhang� b�r yerde bulunması çok öneml�. B�z de b�rkaç
yıl önce Herschel Uzay Gözlemev� �le yaptığımız gözlemlerde, kend� galaks�m�zdek� yen� oluşmakta olan yıldızların çok yoğun
m�ktarda su fışkırttığını görmüştük. Evet, yıldızlar doğarken şu fışkırtıyor! Buradan düşüneb�l�yoruz k�, su her yerde var ve çok
büyük m�ktarlarda var.

'ZATEN BİR NEHİR YATAĞININ OLDUĞUNU BİLİYORDUK'

'YILDIZLAR DOĞARKEN SU FIŞKIRTIYOR'

"Aklımın almadığı tek şey, bu
Evren�n aklımıza nasıl sığab�lm�ş
olmasıdır." Albert E�nste�n

 0:39 / 1:58 
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Dolayısıyla yıldızlar oluşurken etra�a su varsa, gezegenlerde de olma �ht�mal� çok yüksek. Tab�� burada can alıcı soru gel�yor.
Gerçekten her su olan yerde en azından bakter� sev�yes�nde de olsa b�r canlılık bekleyeb�l�r m�y�z? İşte bu m�lyar dolarlık b�r
soru ve cevabı gerçekten çok heyecan ver�c�. Şu anda ne söylersem söyleyey�m zaten spekülasyondan �baret olur. Öte yandan
b�l�m dünyası hem kend� Güneş S�stem�m�z �ç�nde hem de başka yıldızların çevres�ndek� gezegenlerde hayatı aramaya zaten
devam ed�yor.

- İk�nc� b�r dünya f�kr� �nsanlara caz�p gel�yor. Genelde de bu teor�ler�n �ç�nde MARS var. Pek� d�ğer gezegenler neden bu kadar
popüler değ�l? Örneğ�n NASA geçt�ğ�m�z yıllarda �k�nc� b�r dünya bulundu g�b� b�r açıklama yapmıştı ama o b�le MARS'ın
önüne geçemed�. B�l�m �nsanı olarak bu konu hakkında b�r yorumunuz var mı? 

 Mars'ın bu kadar popüler olmasının en büyük sebeb� b�ze en yakın gezegen oluşu. Öte yandan d�ğer yakın gezegen olan
Venüs'e bakarsak  ortalama +470 C derece sıcaklıkla kavrulup gökten sülfür�k as�t yağan b�r gezegen. Mars da elbette �nsan
yaşamı �ç�n �deal b�r ortam değ�l ama el�m�zdek� en �y� seçenek ş�md�l�k burası. Mars'ta �nsan yaşamını zor kılan sebepler�
sayarsak; b�raz soğuk (ekvator bölges�nde yazın gündüz sıcaklık +20 C, gece -70 C), radyasyon var (her gün X-ışın c�hazının
�ç�nde yaşadığınızı düşünün), soluyacağımız hava yok (%95 karbond�oks�t), ve henüz bakter�ler var mı b�lmed�ğ�m�z �ç�n b�tk�
yet�şt�reb�leceğ�m�z b�r toprak var mı b�lem�yoruz.

olmasıdır." Albert E�nste�n
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Güneş S�stem�n�n dışında bulunan gezegenler �se b�zden �nanılmaz derecede çok uzakta ve bugünkü b�ld�ğ�m�z f�z�k ve
mühend�sl�kle oralara ulaşmak �mkansız. Şu anda yapab�leceğ�m�z en �y� şey, onların resm�n� çekmeye çalışmak ve radyo
dalgaları �le �let�ş�m kurmaya çalışmak.

- Hep şu f�lmlerde ya da teor�lerde 'b�r gün toplanıp MARS'a g�deceğ�z' f�kr� var böyle b�r şey mümkün görünüyor mu �ler�de? 

 Aslında b�rkaç gün sonra çıkacak olan Marslı f�lm�yle c�dd� b�r şek�lde bunu sorgulayacağız. NASA ve Amer�ka'dak� bazı özel
ş�rketler Mars yolculukları �ç�n öneml� adımlar atıyor ve araştırmalar yapıyor. Şu ank� NASA'nın planlarına göre 2035 yılı
c�varında �lk �nsanın Mars'a �nmes� planlanıyor. Tab��  NASA, bazı özel ş�rketler g�b� oraya bırakırız, ondan sonrasına karışmayız
dem�yor. Mutlaka ger� dönüş de plan dah�l�nde. Belk� b�z g�demesek de b�z�m nesl�m�z�n b�r�ler�n�n Mars'a g�tt�ğ�n� göreceğ�n�
düşünüyorum.

- Deneme �ç�n gönüllü �nsanların MARS'a gönder�leceğ�ne da�r haberler de okumuştuk. Pek� bu �nsanlar �ç�n orada oluşturulan
yaşam koşulları neler? 

 Şu anda Mars'a �lk �nsanların �n�ş� ve orada bell� sürelerde kalması �le �lg�l� çok c�dd� çalışmalar ve araşt ırmalar yapılıyor.
Loj�st�k olarak çok yüksek oranda malzemey� �lk �nsanlar varmadan önce Mars'a �nd�rmek gerek�yor. Bunların �çer�s�nde şu
anda çok popüler olan 3D yazıcılar da var ve eğer k� yakın zamanda bu teknoloj�de c�dd� �lerleme sağlanırsa bu yazıcılar orada
bell� şeyler� �nsanlar gelmeden �nşa edeb�lecekler.

'MARS'TA YAŞAM'I 3D YAZICILAR İNŞA EDECEK!
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 Yen� Medya Ana Sayfa (http://www.haberturk.com/yen�medya/)

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.haberturk.com/yenimedya/


Aslında b�z�m de yakın b�r zamanda hayata geç�receğ�m�z b�r projem�z var. Mars'a g�d�ş ve orada yaşamla alakalı bugün
b�nlerce soru ve çözülmem�ş problem var. Türk�ye'de l�se ve ün�vers�te öğrenc�ler�n� b�r onl�ne platformda buluşturup, bu
soruları ortaya çıkarıp, çözüm düşüneceğ� proje yapmalarını sağlamayı hedefl�yoruz. Uzay �le �lg�l� hayaller� olan öğrenc�ler
b�z� sosyal medyadan tak�p ederlerse yakında başlayacak olan bu heyecanlı projelere katılab�l�rler.

- B�z�m �lg�m�z s�z�n �ş�n�z uzay!  Uzayla �lg�lenmek gerçekten çok zor mu? 

 Evet, aslında uzay herkese ulaşılmaz görünüyor ve özell�kle Türk�ye'de uzay �le �lg�l� �ş alanları çok az olduğundan dolayı,
çoğu öğrenc� böyle b�r alanın varlığından b�le haberdar olmadan mezun oluyor. Aslında uzay �le �lg�l� meslekler gelecekte çok
daha d�kkat çekecek. Buradan demek �sted�ğ�m elbettek� uzay den�nce akla sadece astronom� bölümler� gelmemel�, b�lak�s
d�s�pl�nlerarası alanlar da çok öneml� oluyor; yan�, astrok�mya, astrob�yoloj�, astroarkeoloj�, gezegen jeoloj�s�, uzay �şletmes�,
uzay tıbb�, uzay ps�koloj�s�, şu b�l�mler� ve mühend�sl�ğ�n neredeyse her dalı g�b� b�rçok mesleğ�n aslında uzay vers�yonları var.

 2:11 / 3:08 
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Eğer k� uzaya karşı b�raz �lg�n�z varsa, bunu kend� mesleğ�n�zle b�rleşt�r�rlersen�z çok �lg�nç ve zevk alacağınız d�s�pl�nlerarası
�şler ortaya çıkacaktır. 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?

YORUM YAZ

GÖNDER
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