
Venüs !u aralar atmosferinde ke!fedilen fosfin 
gazı ile ilgi oda"ı. Bu çok sıcak ve çok rüzgârlı 
gezegene 70’lerde gönderilen araçlar, sadece bir 
saat dayanabilmi!ti. Venüs’te tam olarak neler 
döndü"ünü hâlâ bilmiyoruz, ama geçmi!teki ve 
bugünkü hali, Dünya için de bir gösterge olmalı.

Son yıllarda insanlı seyahat 
planları ile Mars sürekli 
gündemdeyken, Venüs bir nevi 

“unutulmu! gezegen” durumundaydı. 
Ancak gezegende ke!fedilen 
fosfin gazının ya!amsal kaynaklı 
olma ihtimaline dikkat çeken 
Cardiff Üniversitesi’nden profesör 
Jane#Greaves#ve arkada!larının 
Nature makalesi, Venüs’te de ya!am 
arama projelerini gündeme getirdi. 
Tabii Venüs ya!ama ne kadar elveri!li, 
önce onu tartı!mamız gerek. Bugüne 
dek uzay ajanslarını Venüs’ü direkt 
hedef yapmaktan alıkoyan neydi? 

Bugünkü teknoloji ile 
insanların Venüs’e 
gitmesi ve orada 
koloni kurması 
olasılı"ı çok dü!ük. 
Bunun en önemli 
nedeni, Venüs’ün 
Dünya’nınkinden 

93 kat kalın olan zehirli atmosferi. Bu 
kalın atmosfer, gezegenin yüzeyinde 
yakla!ık 93 kat fazla yüksek basınç 
olu!masına yol açıyor. Yani, Dünya 
okyanuslarının yakla!ık 900 metre 
altındakine benzer bir basınç bu.

Venüs atmosferinin yüzde 96’sı 
karbondioksit ve yüzde 3.5’u da 
azottan olu!uyor. Karbondioksitin 

yarattı"ı sera etkisi ile gezegenin 
yüzeyi a!ırı yüksek sıcaklı"a 
ula!ıyor. $öyle ki; her gökcismi, 
üzerine gelen Güne! ı!ı"ının bir 

kısmını yüzeyindeki parlaklık 
katsayısına (albedo) ba"lı olarak 

uzaya geri yansıtır. Ancak 
Venüs gibi a!ırı kalın atmosferi 

olan cisimlerde, 
Güne!’ten gelen ı!ık 
yüzeyden yansır 
ve yukarı çıkıp 

kaçacakken, atmosfer 
tabakasından dolayı 

yüzeye geri yansır. Yüzey ve atmosfer 
katmanı arasına sıkı!an ı!ık kaçamaz 
ve karbondioksit ile aradaki bölgeyi 
fırın gibi ısıtır. Bu sera etkisiyle 
Venüs’ün ortalama yüzey sıcaklı"ı 
450 santigrat dereceye kadar ula!ır. 
Ayrıca, sülfürik asit ya"murları gibi 
di"er gazlar da ya!amı zorla!tırmak 
için ellerinden geleni yapar burada.

Atmosferin kalınlı"ı sebebiyle, 
Dünya’dan gözlemle atmosferin tam 
kompozisyonunu ve yüzeyde tam 
olarak neler döndü"ünü anlamamız 
kolay de"il. Elbette yörüngeden 
yapılan radar gözlemleri, Venüs 
yüzeyindeki yüzlerce aktif-pasif 
volkanları ve çok yüksek da"ları 
genel hatlarıyla gösteriyor, ancak 
yine de yüzeye inen bir aracımız 
olmadan ço"u bilgiye ula!amıyoruz. 
A!ırı yüksek basınç, yüksek sıcaklık 
ve saatte 450 kilometreye ula!an 
rüzgârları dü!ününce, bir uzay 
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Soldak! bugünkü Venüs, 

yanındak! !se tahm!n ed!len 

esk!, ılıman hal!.
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ya!amı "ç"n uygun, "nsan ya!amı 

"ç"n "se oldukça zeh"rl" b"r gaz.
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aracının kolay kolay dayanmayaca"ını 
dü!ünebilirsiniz. 70’lerde Soyvetler’in 
yüzey ara!tırma araçları, bu sebeplerle 
yüzeye indikten sonra bir saat kadar 
dayanabilmi!, sonra ileti!im kopmu!tu.

GEZEGENLER DE!"#"R
Peki, Venüs her zaman böyle miydi? 

Büyük ihtimalle hayır. Gezegenler çok 
dinamik yapılardır. Nasıl ki 40 ya!ında 
biri, be! ya!ındayken bugünkü gibi 
görünmüyorsa, aynısı gezegenler için 
de geçerlidir. Dünya’nın bugünkü 
atmosferinde oksijen oranının yüzde 
21 ve azot oranının yüzde 78 olması, 
milyonlarca yıl önce de bu oranlarda 
oldukları ve ya!amı aynı !ekilde 
sa"ladıkları anlamına gelmez. Farklı 
moleküller veya molekül oranları, 
farklı canlıların do"masına ve 
evrimle!mesine neden olur. Dinozorlar 

neden çok büyük gibi sorular da 
burada devreye girer. 

Benzer !ekilde Mars ve Venüs’ün 
ko!ulları da eskiden çok farklıydı ve 
belki de, bugünkü gibi ya!ama kar!ı 
hasmane bir tavır sergilemiyordu. 
Burada yine de küçük bir not: Henüz 
bir iz bulamasak da, di"er gezegenlerin 
bugünkü zor ko!ullarında bile ya!ayan 
mikroskobik canlılar olabilir.

NASA Goddard’dan Michael Way ve 
arkada!larının 2016’da yayımladıkları 

bir ara!tırmaya göre, Venüs’te 700 
milyon yıl önce “bir !eyler” oldu ve 
gezegen bugünkü durumuna geldi. 
Daha öncesinde Venüs, neredeyse 
3 milyar yıl boyunca çok daha iyi 
!artları olan, ılıman iklime sahip, 
Dünya benzeri bir gezegendi. Böyle 
bir ortamda yüzeyde sıvı suyu, yani 
denizleri ve okyanusların varlı"ını 
dü!ünmemek olmaz. 

Way, Venüs’ün geçmi! ya!amında 
ne olabilece"ine dair be! ayrı 
simülasyon hazırladı. Güne!’in 
konumundan dolayı maruz kaldı"ı 
yüksek radyasyonu da hesaba 
katarak, yüzeydeki okyanusların 
derinli"ini ortalama 310 metre olarak 
de"erlendirdi. Bu simülasyonlar 
sonucunda yapılan yorumlar !öyle: 
Venüs ilk olu!umundan hemen 
sonra, yani 4.2 milyar yıl önce 

hızlı so"uma evresine girdi. Bu 
sırada atmosferi karbondioksitle 
kaplıydı. Sonraki 3 milyar yılını 
Dünya’nın jeolojik tarihine benzer 
!ekilde geçirdi"ini dü!ünürsek; 
atmosferdeki karbondioksit, silikat 
kayalar tarafından yüzeye çekilerek 
kayalarda sıkı!mı!, bu durum 715 
milyon yıl önceye kadar devam ederek 
karbondioksit oranını azaltmı!, azot 
miktarını görünür kılmı! olmalıydı. 
Belki de bu sırada orada da ya!am 

olu!tu ve evrimle!ti. 700 milyon yıl 
önce ise hâlâ bilemedi"imiz bir olay 
gerçekle!ti ve Venüs tamamen de"i!ti.

Tahminlerden birine göre, Venüs’te 
a!ırı yüksek volkanik aktiviteler 
ya!andı ve magmadan fı!kıran lavlarla 
beraber atmosfere yo"un miktarda 
karbondioksit salındı. Normalde 
karbondioksit yüzeydeki kayalarca 
çekilecekken, bir !ekilde magma ile 
yüzey arasındaki ba"lantı katıla!tı ve 
atmosferdeki karbondioksit süregelen 
volkanik aktiviteyle artmaya devam 
etti. Yüzeye yakın yerde katıla!an 
magma tabakasının altında kalan 
karbondioksit ise orada sıkı!tı. Bu 
durum 700 milyon yıl boyunca 
sürdü"ü için sera etkisiyle birle!erek 
bugünkü cehennem sıcaklı"ını yarattı.

Hâlâ cevabı bilinmeyen soru ise 
!u: O sırada Venüs’e ne oldu? Tek bir 
olayla mı zincirleme reaksiyon ba!ladı, 
yoksa milyarlarca yıllık bir süreç mi 
söz konusu? 4.5 milyar yıllık tarihinde 
Venüs’ün ba!ına çok ciddi bir !eyler 
geldi"ine eminiz. Örne"in, bütün 
gezegenlerin dönü! yönleri Dünya’nın 
ve Güne!’in kendi ekseni etrafındaki 
dönü! yönüne benzerken, Venüs kendi 
ekseninde tamamen ters yönde döner. 
Üstelik Venüs, Güne! etrafındaki 
dönü!ünü 224 günde tamamlarken, 
kendi ekseni etrafındaki dönü!ü 243 
gün sürer. Yani bir Venüs günü, bir 
Venüs yılından daha uzundur. Buna 
ne yol açmı! olabilir, hâlâ tartı!ılıyor. 
Kalın atmosferdeki gelgitlerin 
yava!lamaya neden olabilece"i 
teorisi mevcut. Kendi ekseninde ters 
dönmesinin sebebi ise geçmi!te büyük 
bir asteroitin çarpması olabilir. 

Venüs’ün günlük güne!lik bir 
gezegenden bu hale dönü!mesi, 
Dünya için de bir gösterge. Venüs’ün 
ba!ına gelenler, Dünya’nın da ba!ına 
gelebilir ve ya!am tamamen yok 
olabilir. Bu insan kaynaklı mı olur, 
yoksa do"al yollarla mı, insanlı"ın 
engelleyemeyece"i bir etkenle 
mi bilemeyiz, ama gezegenlerin 
ya!amlarında bu mümkündür. Umarız 
Dünya’mız uzun süre böyle bir olayla 
kar!ıla!maz O

Volkanların, Venüs’ün ısınması ve bugünkü hal"n" 

almasında öneml" rolü oldu#u dü!ünülüyor. 
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