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M 
erkOr gezegeni Ozerinden ikinci ve son uc;:u

~u Mariner-IO uydusu 25 yll once ge,,;:ek
le~tirdi. GOne~e en yakln olan bu gezegeni 

o gOnden bu yana yeryuzundeki hayranlo-

rlndan ziyoret eden olmad!. Northwestern Universites;'nden 

Mark Robinson, "Bilim dOnyaslnln tersine, NASA MerkOr'O 
unuttu· demektedir. 

Gezegenin sadece yanslnl g6rebilen Mariner-l0 uydu

sundan sonra, bilimadomlon MerkOr hokklnda Robinson 'un 

deyimiyle ~u bilgilerle yetindiler: 'NaSiI ki uloy yagln ln ba~
langlclnda Ay'ln sadece yarlslnl gorebiliyorduk ve bi le~imi 

hokklndo bilgimiz yoktu; Merkur hokklnda bildiklerimiz de 
aynen 0 kadordir", Bu yOzden de MerkOr'(j ara~tlranlar elde

ki veriler; DOnyo esos!! jeolojik b ilgilerle yorumlamak zorun

do kaldilar. 
Merkur gezegeni yeniden kejfedilmeye yalijlliyor. Ay 

buyuklugundeki gezegenin gorunmeyen yuzu hokklndo bil
gi saglamak amoclyla radar g6rOntUsO teknikleri geli~tirild i. 

Ameriko Jeofizik Birligi (American Geophysical Union) toro

flndon 2000 Ylli Hoziran oYlndo yapllan toplonlldo, Ameriko
II ve Avrupoll bilimeiler MerkOr hokklndo bundon sonrOSI k; in 

yopllklan plonlon jU jekilde a<;lklodllor: Messenger uydusu
nun 2004 Ylhnda uzoyo Motllmosl progromlonml~tlr. Uydu, 

2009 Ylhnda eliptik yorOngesine girmeden once yavo~lomok 

omoclyla, VenOs ve MerkOr'O pas ge<;en iki UyU~ geryeklej
tireeektir . 

John Hopkins Universitesi Uygulomoh Fizik Laborotuvonn

dan Ralph McNutt Jr. , 'Eger Merkur'un yorungesine girecek
sek, gezegenin termal etkisinden endi~e duymok zorundo 

kolocaglz' demektedlr. Uygulomo plonlndo, Merkue'un yo
rOngesinde iki GOne§ gCmO veya dart MerkOr YIII (yaklo§lk bir 

Dunyo YIII) kalacok olon Messenger uydusunun bir termol 
koruyueu soyesinde serin kolobilmesi amac;lonmoktodir. Uy

dunun ustUn torofl, gezegenin tomomlnl harilaloyobilmesi 
ve oynco gunejten gelen hilll partikullerin olujlurdugu Ir

mok ~eklindeki uzunlamoslna yataklari yaklndan ineeleye

bilmesidir. NASA Goddard Uloy Uyu~lan Merkezi'nden Lynn 
Burlaga, "Gezegenin manyetik alanlnln kokeni ve ozellikleri 

hokklndo bilgi edinilmesi ve ince olan olmosferinin gunejle
ki patlamalora kor~1 tepkisinin ora~tlnlmasl, proje iGin c;ok 

onemlidir. GOne~teki patlamalor MerkOr'O Dunyadan 2 ile 

10 kat daha fazlo elkiliyor' demektedir. 
Messenger aynea, bir spektrometre taklml ve gorunur kl

Zllotesi speklrogrof ile, Merkue'un yOksek yogunlugu ve ge
zegen hoc mine gore oldukc;a bOyuk olan demirce zengin 

c;ekirdeginin kokeni konusundaki varsaYlmlan test etmek 

amaelyla , gezegen yOzeyinin bile~imini de ora~tlraeakhr. 

Gunej'ten gelen kavurucu Imln, kabuklo potosyum gibi oz 
u9ucu elementleri blrakorak MerkOr'On dI~ mantosunu bu

harla~tlrdlgl ml, yoksa MerkOr'On yol boyunea aglr metalier-

I 
ee zengin kOtleleri toplayarak gOne~ nebulOSlna dogru yu

varlonon kirli bir kortopu gibi mi olujtugu bilinmemektedir. 
Bir ba~ka gorO~ ise , olu~umundon klsa bir sOre soma 9ak 

~iddetl i bir c;arpmanln etkisiyle gezegenin kabugunun sayul

dugu jeklindedir. Ancok bu uyuncu goruj, doha zaYlf bir 
olaSlhktlr. C;OnkO, Arizona Universitesi'nden William Boyn

ton'un do bel irltigi gibl, Dunyo iyin de soz konusu olon ve 
Ay'ln olu~umuna neden olan Gorpma olaYI, DOnya-

dan bir klSlm kOtleyi uzaklojtlrmlj, ancok <;ekirde
gin bOyOklOgOne gore mantonun haeminde 

kayda deger bir elki yaralomomljt,r. 
Messenger uydusu oynl zamanda 

MerkOr'On volkanolojisini, tektonik 

deformasyon izlerini , manyetik /)'"'1'7'11 
olanln koynoglnl, SIVI gekirdegi 

olup olmadlglnl ve kutuplonn
do bulunon rador soptinci es

rorengiz moddenin ne oldu

gunu do ora~tlracaktlr. Ge

zegenin 1991 Ylhndo kuzey I 

kutbuno , 1994 Yllindo guney 
kutbuno ait rador gorOntUle

ri. karonlikta gokyuzune 011-

Ian hovoi fi~eklere benze

mektedir. Bu goruntU, NA
SA' nln Jet T epkime Loboratuva
n ve Areeibo Gozlemevi'ndeki bi

limeilere, MerkOr'On kutup kroterle

rinin yOksek kenorlon boyunca gozle

nen golge holindeki alonlardo buz halin
de su bulunduguna i~aret etmektedir. Mes

senger, bilimciler oraslndo yo~onon yOksek 

orandaki sOlfOr veya hidrojen tartl~malanna do 90-

zOm getireeektir. C;OnkO bazl bilimeiler, krater kenorlonnda 
gozlenen bu moddenin ashndo buz halindeki su oldugunu, 

bOZllon elementel sO If Or oldugunu , bozllon do bu gorOntO

nun belki de yuzey Slcokliglndaki ojln degijimden koynok
landlglnl sovunmoktadJr 

Avrupah b ilimciler Messenger'ln g6revini, 2007 Yllindo 

kendi insanslz roketlni ulOya gondererek tomamlamoYI 
plonllyonar, Hollondo 'do bulunan Avrupo Uzay AjonSl'ndon 
Rejeon Grord, BepiColombo uydusu projesinde, mikrorover 

(arozide gezebilen kuyuk aro<;) ile sondoj aroylon i<;eren ve 
gezegen yOzeyine inebilen bir oroeln do bulundugunu soy

leyerek, MerkOrOn ora~tlfllmoSI ile, gezegenlerin olu~umunun 

oydlnhgo kovu~moslno yorayoeak anohtor bilgilerin de el

de edilebilecegini belirtmektedir. 
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