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enus,un haritosl Magellan uydusu taraflndan 1993 YI

linda tamamlandl. Magellan , radar! sayesinde geze

geni koplayan kolin sulfurik osit bulutlannl ge<yerek bir 

futbol stadyumu buyuklugundeki yuzey ,ekillerini g6-

runtUleyebildi. 
Ancak, Magellan g6revini ba~armaslna ve gezegen hokklnda 

bir c;:ok soruyu aydinlatml~ olmaslna ragmen, yeni b irc;ok soruyu do 

beraberinde getirdi . 

Bu sorulann yanltlonnln bulunabilmesi iGin, bundon sonra do, 

dOnyonln karde~i saYllan bu gezegenin incelenmesine devam edil

mesi gerekmektedir. Bize en yakln gezegen olan Venus buyOklOk, 

kutle ve Gune,'e uzakllk baklmlndan DOnya'ya c;ok benzemektedir. 

Ancak, d lger birc;:ok a<;ldan farkh bir dOnyadlr. Y6rungesini g(jne~ sis

temimizdeki bir<:;ok gezegenin aksi y6nOnde, sadece 243 dOnya gu

nunde tamamlar, Ba~lIca karbondioksitten olu~an sulfUrik asit bulutlu 

atmosferi. dunyanln buhor bulutlan ile kapil , genelde azotlan olu,an 

atmosferinden 90 kez daha yogundur. Bu yogun atmosferde ger

gekle~en son sera etkisL gune~ 1~lnla n nln tutularak, yuzey slcakllglnln 

480 °C ( 900 OF ) civanna yukselmesine neden olmu~tur, 

Pankek damian , Magellan'ln Venus'le ke~fetlig i belirg in jeolajik yapllardan b irid ir. Bunlard an 

UC;:U, 3-boyutlu bir harila elde elmek i ~ i n radar gCrLlntoleri ve al timetre bil gilerlnin birle$liril

mesi ile yaratllan bu bil gisayar gbrLlntusLlnde sunu lmaktadlr, AlIa Regio'nun yuksek kesim

leri nde gOzlenen bu volkanlar, kesif, viskoz lavin, her yonde duzgun bir yayillm sa~layan duz 

zemindeki yanklardan SlzmaSI sanucu olu$mu$ olabilirler. Ortalama c;:aplan 25 km {15 mil), 

maksimum yukseklikleri 750 m'dir (yak la~ l k 2500 feet). 
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Venus Yuzeyinde Hie;: Su Akl~1 Oldu mu? 
Magellan'ln VenDs'e ula~maslndan once bazi iyimser 

bilim adamlan elde edilecek radar gbrunlulerinin, Ve

nOs'fe bir zamanlar yogmur, nehir ya do okyanus olu~tu

rabilecek kodar su oldugunu gbsterecek bazi konrtlon or

fayo <;:Ikorocaglnl umuyorlardl. Bu umudun koynagl Mars 

deneyimiydi: 1970'Ii Yilionn bO~lndo Mariner 9'un elde et

tigi goruntuler, Mars yuzeyinde ~upheye yer blrokmoyo

cok ~ekilde suyun meydana getirdigi konoliofln varllglnl 

ortoyo ylkorml~tl. 

Faket Magellan' ln radar g6rOntOIerinden buna ben

zer bir kanlt <;:Ikmadl. Aksine, Venus yuzeyinin yO~1 olarok 

tohmin edilen 500 milyon YII i<;:inde gezegende su bulun

maslnrn mumkOn olmadigl konrtlandl. Magellan'ln uydu 

gcm:JnfOlerinde gezegenin kO<;:Ok <;:orpl~ma kroterlerinden 

yoksun oldugu g6rOlmektedir. Bu do kOyUk meteorlann 

yOzeye ula~madan once yogun otmosferde yondiglnl 

konltlomoktodir. Eger doho yo~1I gorunen bozl bolgeler

de yok sOYldo kuyuk kroter gorulseydi, doho onceleri bu 

otmosferik kolkonln o lmodigl sonucuno vonlabilirdi. An

cak durum boyle degil. Yoni kO<;:Ok kroterlere rostlonllmo

maSI, 500 milyon ylldon beri otmosferin bu gOnkO kodar 

yogun oldugunu konltlomoktodir. Boyle bir otmosferde su 

uzun sure var olomoz. 

Ger~ekten Venus otmosterinin evriminde temel sorun 

suyun miktondlr. Venus otmosferinde ve yuzeyinde, dOn

yonln otmosferindeki ve okyonuslonndokinin binde biri 

kadar su oldugunu tohmin ediyoruz. Venus'te bir zomon

lor doho fozlo su olup olmodlgl gezegen bilimcileri arasln

do ote~1i bir tartl~mo konusudur. 

Sir hipoteze gbre Venus, nispeten su baklmlndan zen

gin bir dunya olarak olu~mu~tur. Fokat. daho sonra veni 

olu~moyo bo~laml~ olan okyanusu ~iddetlenen sera etkisi 

sonucu yok olmu~tur. G(jne~ ISISlnln ko lin karbondioksitli ot

mosferde tutulmasl sonucu okyanus suyu otomlanna, ya

ni hidrojen ve oksijene oyn§arok buharlo~ml§, ardindan 

doho hotit alan hidrojen uzoyo ko<;ml~tlr. 

Alternotit hipoteze g6re Venus, nispeten kurok bir ge

zegen olorak olu~mu~tur. Saptayobildigimiz oz miktordoki 

atmosferik su ise denge holindedir. Yoni. buharlo~on ve 

uzoyo kot;on su mikton, volkonik oktivite sonucu a<;:lga 91-

kon yo do du~en kuyruklu Ylldlz ve osteroidler tarotlndon 

gezegene getirilen su ile dengelenmektedir. 

Venus Atmosferinde Neier Oluyor? 
Venus otmosferinde suyun bu kador az olmOSlnln ne

deni, bile~iminin onla~llmaslnda oncelikle <;:ozulmesi gere

ken bir sorundur. SununJa birlikte, otmosferik dinamiklerin 

ve termal yapllann diger yonlerinin de incelenmesi gerek

mektedir. 

Ornegin Venus'te bulut lann d6nu~ hlZI incelenmeyi 

gerektiren ilgin9 bir g6zlemdir. Bulutlor gezegen yuzeyin-

den neredeyse 60 kez daha hlzh d6nmektedir. Su olaYln 

mekonizmaslnln ipu<;:lon belki atmosfer bile§iminde ve ot

mosterin yuzeye yokln termol yoplslndo bulunmoktodlr. 

Dunyadan yapllan radyo ve uzay oraci g6zlemleri sonu

cu Villardir Venus'un yuzey slcokllglnl biliyoruz, fakat slcak

IIgln olt otmosterde yuksekl lge g6re nasI I degl~tig i ne ili~kin 

sadece birka c;: gbzlemimiz var. 

Atmosferik dinomiklerin ora~tlnlmoslndo , otmosferde 

du§erken ruzgon ve ISIYI dogrudan bl<;ebilen oro<;lann kuJ

lanllmasl gerekebilir. ROzgarla horeket edebilen Ulun 

bmurlu balonlar ruzgann horeketlerini izlemede en iyi y6n

tem olocakflr. Forkh otmosferik tabokalon izleyebilen, mor 

ve klzll btesi 1§lnlora duvarll kameralar ta~lyon uydular, bu

lut dbngOsunO oldugu kadar, ust atmosfer d6ngusunO de 

analiz etmemize yordimci olacaktlr. 

Venus atmosferinde sOlfOrOn 90k bnemli bir rol oyna

dig In I biliyoruz. Magellan'ln radon sayesinde gbruntOledi

gi yuzeyi, oncok g6runur 1~lkto inceleyebilen teleskoplar-

Bil imadamlan muhtemelen bir kumu l alanlnl gOsteren bu l ip gOrOnWler

den yararlana rak alt atmoster dCngOsOne bir aO;:lklama getirebilirler. Ku

mullarln yCnleri ve ruzgann blraktlGI izler , hakim ruzgar yOnOnO gosterif. 

ROzgar bu M igenin gOneyinde guneybatldan kuzeydoguya dO!7l'ru esmi~ , 

ard lndan kuzeyde, batlya doQru dOnmO~ gOzOkuyor. Magellan gOrOntOle

rinin bu mozaiQ i 340 km uzunluGunda ve 190 km geni~ liginde bir alanl 

kapsamaktadlr 
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dan ve kameralardan saklayan bulutlar, esas olarak 

sOlfOrik asitten meydana gelmektedir. SOlfOr gazl yOzey 

~ekillerinin a~lnmaslna neden olmakta ve VenOs'u bu 

kadar sleak tutan sera etkisine katklda bulunmaktadlr. 

VenOs'u daha iyi anlayabilmek k; in sO If Or gazlnln dagil

maSl, toplanmaSi ve zaman i<;inde ge<;irdigi degiiiklik

ler hakklnda daha fazla bi lgi edinmemiz gerekmekte

dir. Uzay araCI , sulfur gazl konsantrasyonundaki degi

~imle r i blGmektedir. Bu degi~imler son zamanlardaki 

volkanik patlamalann atmosfere gaz sagladlQlnl g6s

terebilir, Bir ba~ka atmosferik gazln , metanln 61<;Omleri 

~Ophesiz en ilgin<; volkanik yapllarr Yllankavi kanal

lar meydana getirmektedir. Bir <;ogu yakla~lk 1,5 km 

geni~liginde (yakla,lk I mil) ve olduk<;a Slg, belki 150-

300 m (500-1000 feet) derrnligindedir. En uzunu, dOnya

daki en uzun nehir olan Nil'i ge~erek, 6800 km devam 

eder (4200 mil'den fazla). Eger benzer yapllarr DOnya

do yada Mars'ta gbrsek bOyOk bir ihtimalle bunlarr su

yun olu~turdugunu dO~Onurduk , Aneok Venus'te su 

mevcut degil. Bu YOzden oklo en yatkln se<;enek bir 

<;e~it c:;ok ince ve akl~kan lav olan slvlla~ml~ kayadir, 

Bir<;ok lav yaklajlk 480 °C Slcakllkta bile en fazla bir-

VenOs'teki aktif volkanlann Y6nunu de i~aret edebil ir: ka<;: yOz km akabilmekte, sonra hantalla~makta ve so-

Pioneer VenOs uydusu , volkanik patlamayla a<;lklana- gumaktadll. Ne <;e~it erill'J§ bir malzeme muhtemelen 

bileeek bir miktar metan gazl tespit etmi~tjr. Atmosfer binleree km akabilmektedir? Bu malzemenln bir karbo-

bileiimi ve volkanizma araslndaki bu bag bizi ba~ka nat -kire<;ta~lnln malzemesi- c;e~idi yada sulfur oldugu 
6nemli sorulara g6tOrmektedir, tahmin edilmektedir, Bu malzemelerin aklnhya nasI I ka

n~hgl aC;lklanamadlgl i<;in Sir henOz <;6zulememi~tir, 

Venus'un Yuzeyin i $ekillendiren Nedir? 
Volkanizma VenOs'te yuzeyi ~ekil l endiren en 6nem

Ii olaylardan biridir. VenOs pankek ve domlannln doga

S! g lbi bir <;ok volkanik bilmece bulunmaktadrr. Bazrlarr

nln <;apl yakla~lk 65 km (40 mil) olan bu devasa volkan

lar kabuktaki klrrklardan Slzml~ gibi gbrOnmektedir. 

DOnyada do benzer fakat <;ok daha kO<;Ok bl<;ekli ya

pilar vardlr. Bu dey yapllan ne ge~it b ir lav meydona 

getirmektedir? Bu yapllar Venus'On evrimi hakklnda 

neler s6ylemektedir? 

Bu gOruntode birka<;: belirgin Venus'e 0Zgu yapt gOsterilmektedir. Or
lada saQda gOrUien duzgun olmayan dairesel yapt bir koronadtr. Ve
neras 15 ve 16 taraftndan ke~fedilen ve Magellan taraftndan delayl l 
olarak gOrunWlenen koronalar, bir Qe$il halkaya benzer yaplla rdlr. Bu 
gOruntOde gOru len korona, yakla$ lk 100 km Qapmdadlf (60 mil ). Iki ta
rafln dan yanlara dOQru birkaQ yuz ki lometre uzanmaktad lr. Ostte sol
daki kOyu iz, Venus' un atmosfer inden gegerken parQalanan bir mete
orun, <;:arptlQI verde iki kUQuk krater bl rakmaslyla olu~mu~. Tozun ken
disi YOQun bir $Ok daigasl yuzeye vu rd uQu zaman ya da ince taneli 
malzemenin, <;:arpma Slrasmda yanlara doGru YIQllmaslyla olu$mu~ 
olabilir. 
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Magellan 09 haritalama evresini tamamlaml~tlr. 

Evreler araslnda lav aklntisl gibi bOyOklOgO ve ~e kli de

gi~eb i len volkanik yapilann gbruntOleri ineelenerek Ve

nOs'te aktif volkanlann oldugu sbylenebilir, Bu volkaniz

ma sayesinde sO If Or ve metan gazlannln fazla miktar

do bulunmaSi gibi atmosferik sillar a <;lklanabilecektir. 

Bu aynl zamanda Venus'te volkanik Ylldlnmlann oldu

guna dair uzun suredir devam eden bir tortl~maya do 

<;:6z0m olabilir. Magellan'ln radon volkanik bi<;imleri ta

rif etmekte mOkemmel b ir arac; olmoslno ragmen ka-

Venus'te lav bazen Dunya 'da suyun akmaslna benzer $ekilde akmak
tadl r. Bu rada r mozaiGinde lav taraflndan kesilen, 200 km uznluGunda 
(124 mi l). 2 km geni~liQi nde (1,2 mi l) sinuzoidal bir kanal par<;:asl g6-
rOlmektedi r. Bu tur kanallara Venus'un duzlOklerinde slk<;:a rast lan
maktadlr ve menderesierle , oksbov gOlleriyle ve ayrlk kanal parQalan 
ile karasal neh irleri and lrmakladlf. Bu tOr bir aklntlya neden alan lavln 
bile~imi, Magellan verilerinin gundeme getlrdigi ama yanl! layamad l~ 1 

sorulardan biridir 

nebildi. 
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rada hareket edebilen arac;:lar yuzey bile~imi ve onu ~ekil

lendiren kuwetler hakklnda daha fozlo bilgi verecektir. Ye

rinde yopdon b lc;:umler volkanizma ve atmosfer araslndaki 

bagln kurulmaslna yardJmCl olacakhr. 

Magellon'ln haritolama gorevine bo~lomoslndon on

ce radar goruntulerinden Venus'un tektonik rejiminin tespit 

edilebilecegine dair umutlar yuksekti. Fakat bu gune ka

dar kesin b ir cevop bulunomodl. Sovyet Venera 15 ve 16 

uydulan belirgin tektonik yapllar olan ve "Korona ~ olarak 

adlandlnlan buyuk yapllan ke,fettiler. Kabugun olu,tugu 

dunyadoki gibi kuresel YOYllma zonlanna ili~~dn bir konlt bu

lunamadl. faka! rifte benzeyen daha kuc;uk yapllar gozle

nebildi. Belki dolmonln ve riftle~menin ger<;ekje~emedigi 

yerel tektonik ileri surulebilir ancok tort l~mo devam etmek

tedir. 

Bir gezegenin yuzeyini ~ekiUendiren kuwetJeri anlayobil

menin onohton sahip oldugu enerjidir. Venus yado dunya 

gibi dinamik bir gezegende olu~umundan arto kalan yo 

do radyoaktif bolunmeyle olu,an lSI i<;erde tutulmaktadrr. 

Bu lSI dl~on dogru okma ve kabukton kacyma egilimindedir 

boylece kayalann klnlmasl, klvnmlanmOSI ve volkanik pat

lamalar i<;in gerekli olan enerji ortaya <;Ikmaktadrr. 

Bir gezegenin icy lSISI i<; yap lslnl do belirlemektedir. Ve

nus ic;in ~u tOr sorulan yanltlomak zorundoYlz; Erimi~ bir dl~ 

,ekirdek var ml? C;:ekirdegi <;evreleyen manto katmanlara 

ayn lml~ ml? Magma kobugu nasil etkUemektedir ve kobuk 

kahnhglndaki ve yOksekUkteki degi~melerle ilgisi nedir? 

Bir gezegenin ie;: dinomigi ite yuzey mekonizmalan ve 

atmosferik evrim araslnda bir baglantl vardlr. Ornegin bu 

dinamikler volkanlann dagllrmlnl, hangi yOzeyin yukseklikle

rL hangisinin <;ukurluklan olu~turacaglnl ve ie;teki erimi~ ka

yalordan hangi gazlann atmosfere blrakllocaglnl belirler. 

24 aylrk radar altimetre verileri r;al r:?rlarak. Magellan ara$tr rma g6revlileri 
tarafrndan Venus'un bu topografik hari lasl hazlrlandr. Klrmrzi alanlar en 
yGksek yederi, mavilerse en alr;ak alanlarr olu$luruyor. Magellan'ln veri 
alamadrQr yerde, gOrunlOde gri gOzuken yerlerde, Pioneer Venus ve Ve
nera 15 ve 16·nrn saQladlgr bilgiler kullanltml$trr. Kuzeyde gezegenin or
lalama yuksekl iGinden (6,05 km) 11 km daha yukarrda, Venus'leki en yuk
sek da~ olan Maxwell Da~ l afl'nl barrndlran Ishlar Terra yukseltisi bu lunur 
Ishlar'ln doGusunda. kuzey-guney do~rullulu bir rift zonu larafmdan 
kesilen Bela Rio ve Phoebe Regio uzanlf. Ekvalorda gOrulen akrep ~ek
lindeki yapl. $ahane birkar; volkanlyla dikkal r;eken, karaya benzer bir 
yukselli olan Aphrodite Terra' dlr. 

VenOs'teki tektonizma He Hgili olon ve yanltlannl Ma

gellon'ln radar bilgilerinde aradiglmlz b ir e;ok soru mev

cuttur. Neyseki uygulayacak bir ba§ka teknigimiz daha 

var. Magellan ~u ando yuzey ~ekillerinin radar haritaslnl 

tamomlamak i<;in Venus'On <;ekim kuvvetinin kuresel hari

taslnl <;Ikanyor. Uydu uzerindeki e;ekim kuweti yOksek yo

gunluklu alanlarda artmaktayken du,uk yogunluklu alan

larda azalmaktadrr. Bu b ize gezegenin iQ yap's, hakklnda 

daha fazla ,ey anlatmaktadrr. 

Bir Gezegenin YOzeyinin Ya~lnl 

Kraterler Saptayabilir mi? 
Magellan'ln haritalanmaSlnln getirdigi en buyOk tartl~

malardon biri Venus'un yuzeyinin ya~1 ile ilgil jdir. Diger ge

zegenlerde yuzeyin ya,lnl olymek i<;in krater saYlsl kullanl

Iryordu. 

VenOs'un <yok az krateri vardir ve Ay'dan cyok DUn

ya'YI andirmaktadir. Bu du§uk krater sOYISI Venus'un yuze

yinin ortalama 500 milyon YII ya"nda aldugunu goster
mektedir. Bu konudo iki teori vardir. 

Birisi. Venus lav se li taroflndan 500 milyon yll once bu

yuk kOresel bir felakette baSildl ve 0 andan beri 900 Qarp

ma di~lnda fazla bir ~ey olmad!. 3 milyar YII once , denize 

benzeyen, koyu renkli bazalttan olu~an lunar maria lav 

ak l~lon sonucu olu~urken Ay'da do benzer ~eyler oldugu
nu biliyoruz. 

Alternotif bir yorum, okarok kroterleri orten kO<yOk vol

konik o laylarlo kroterlerin o lu~um hlZI araslndo bir denge 

oldugudur. Bu goru~e gore Venus'On yuzeyi tarihi boyun

co hemen hemen oynl gorOnmO~tur. 

Magellan verilerinin ~a§lrtlcl yanlanndan biri Venus 

kroterlerinin c;:ogunun a§lnml§ g6r0nOmleriydi. DOnya'do 

p laka tektonigi ile yok edilemeyen bu <;arpma kraterleri, 

e;arpma ~ekilleri olarak tanlnmalonnl zorlo~tlran volkanik 

patlama ve ba,ka olaylarla a,lnmaktadrr. Venus'te su 

a~lndlfic l bir etken degildir. Bununlo birlikte kraterlerin da

ho gene; lav oklntllan ile krsmen 6rtOldCrgOnO tektonik 

oloylar!a Ylklldlglnl ve ruzgarlo a~lndlg rnl gormekteyiz, 

Gelecekteki Venus ara,trrmalannda alt atmosferin 

nasll davrandlglna ve atmosferin yuzeyi nasI I ~ekiJlendirdi

gine iIi,kin sorulara yanl! aranmah. Ancak karasal bir ge

zegen olarak VenOs'O anlamakta gere;:ek anlamda bir 

ilerleme yapabilmek ie;in yuzeyine ara<ylar yerle~tirmeli. 

Nasll ki dunyadaki ara~t lrmacllar gezegenimizin ie;: YOPISI

nl anlamak i<;in depremlerde yayilan ~ok dalgalannln hl

zlnl ve ~iddetini ol<;mektedir, VenOs'teki sismogrofik oletler 

de croda oynl ~eyj yapmamlZI saglayabilir. Dunya'mlzl 

anlamak i«in <yok onemli olon Venus aro~tlrmalanno de

vom etmeliyiz, 
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