
Bundan  4.5 milyar y›l öncesi...
Samanyolu’nun ücra bir köflesinde, Avc›
kolu üzerinde, ölmüfl y›ld›zlar›n art›klar›yla
“zenginleflmifl” bir gaz ve toz bulutu yavafl
yavafl çöküyor. Büyük bir topak ve onun
çevresinde dönen bir disk olufluyor.
Merkezdeki topak, muazzam a¤›rl›k ve
bas›nç alt›nda ›s›n›yor ve hidrojen atomlar›
birleflerek helyuma dönüflmeye bafll›yorlar.
Çevredeki diskte bulunan toz zerrecikleri,
birbirleriyle çarp›flarak daha küçük
topakç›klar oluflturuyorlar. Milyonlarca y›l
sonra merkezde oluflan y›ld›z, rüzgâr›yla
arta kalan tozlar› süpürüyor. Ortaya ç›kan,
G2 tayf s›n›f›ndan, 350 000 Dünya
kütlesinde sar› bir y›ld›z. Orta büyüklükte
say›lsa da, Evren’deki kardefllerinin yüzde
95’inden daha büyük. Çevresindeyse, güçlü
kütle çekimiyle yönetti¤i gezegenler. ‹flte
Evren’de yaflam türlerine ev sahipli¤i yapt›¤›
bilinen tek sistem, Günefl Sistemimiz...  
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GezegenlerGezegenler
Günefl oluflma sürecindeyken, çevresinde dönen
gaz ve toz diskinin, merkezdeki topa¤a yak›n iç
bölgeleri çok yüksek s›cakl›klarda bulunuyordu.
Bu nedenle, iç kesimlerde ortaya ç›kan
gezegenler, ölmüfl y›ld›zlar›n enkaz› olan
silisyum, demir, vb. gibi, bir y›ld›zda piflirilmifl
a¤›r elementlerden olufltular. Merkezde demir bir
çekirdek. Onu çevreleyen, erimifl kayalardan
kal›n bir “manto“. Ve onun da üzerinde, büyük
oranda silisyum içeren, so¤umufl, kat›laflm›fl bir
kabuk. Bu, iç gezegenlerin oluflumu için genel bir
model. Güçlü teleskoplar›n pek çok yerde
saptad›¤› gaz ve toz diskleri, gezegen oluflum
modelini do¤ruluyor.

Dünya

Merkür Venüs

Mars

n Çap: 4880 km

n Kütle: 0,055 dünya kütlesi

n Yo¤unluk: 5,43 g/cm3

n Dönme periyodu: 58,65 gün

n Günefl’ten uzakl›k: 0,3871 ab

n Yüzey s›cakl›¤›: -180 oC (gece), 430 °C (gündüz)

Günefl’e en yak›n gezegen. Dolay›s›yla
y›ld›z›m›z›n güçlü kütle çekimini en çok

duyan›. Beklendi¤i gibi yüzeyinde s›v› su
yok. Gezegenler aras›nda yo¤unlu¤u

en yüksek olanlardan. Büyük
ölçüde demirden olufluyor.

Küçüklü¤ü nedeniyle de
kendisine ba¤l› bir atmosfer

oluflturamam›fl. Yüzeyi, Günefl’in oluflma
evresindeki çarp›flmalar›n izleri olan

kraterlerle dolu.

Büyüklük bak›m›ndan neredeyse
Dünya’n›n ikizi. Bu, kal›n bir
atmosfer tutmas›n› sa¤l›yor. 
Ancak, büyük ölçüde
karbondioksitten oluflan atmosferi,
sera etkisi nedeniyle, günefl
›fl›nlar›n› hapsediyor. Sonuç çok
s›cak bir yüzey. Kraterleri,

volkanlar›ndan ç›kan lav denizleriyle 
örtülmüfl durumda.

“K›z›l Gezegen”, bu s›fat›
topra¤›na k›rm›z› rengi veren

demir oksitten alm›fl. Çap›
Dünya’n›nkinin yar›s› kadar. ‹nce bir
atmosfere sahip. Deimos ve Phobos

adl› iki küçük uydusu var. Üzerinde bir
zamanlar akarsular›n oldu¤unu gösteren
vadiler; denizlerin oldu¤unu gösteren düzlükler bulunuyor.

Bugünse su donmufl halde kutuplarda, ya da toprak alt›nda bulunuyor.
Geçmifl “sulu dönem”inde yaflam bar›nd›rm›fl

olabilece¤ine inan›l›yor. Dünya’dan gönderilen
uzay araçlar› bunun izlerini ar›yorlar.

Evren’de yaflam bar›nd›ran
bildi¤imiz tek gök cismi. Bu
özelli¤ini Günefl’ten do¤ru uzakl›kta
(150 milyon km=1 astronomi birimi
(ab))olmas›na borçlu. Uygun s›cakl›¤›
ve kal›n bir atmosfer tutmas›na elveren
kütlesi nedeniyle, yüzeyinin üçte ikisi s›v›

suyla kapl›. Kabu¤u, erimifl kaya mantosu üzerinde yüzen hareketli
parçalardan olufluyor. Böylelikle de sürekli olarak yenileniyor. Uydusu

Ay, Günefl Sistemi’ndeki en büyüklerden.
Son gözlemler, Ay’da da donmufl halde su

bulunabilece¤ini ortaya koydu.

Çap: 12 104 km  n

Kütle: 0,81 dünya kütlesi  n

Yo¤unluk: 5,20 g/cm3
n

Dönme periyodu: 243 gün  n

Günefl’ten uzakl›k: 0,7233 ab  n

Yüzey s›cakl›¤›: 480 °C  n

Çap: 12756 km  n

Kütle: 5,974x1027 g  n

Yo¤unluk: 5,974 g/cm3  
n

Dönme periyodu: 23,9 saat  n

Günefl’ten uzakl›k: 1,00 ab  n

Ortalama yüzey s›cakl›¤›: 15 °C  n

n Çap: 6792 km

n Kütle: 0,11 dünya kütlesi

n Yo¤unluk: 3,91 g/cm3

n Dönme periyodu: 24,6 saat

n Günefl’ten uzakl›k: 1,52 ab

n Ortalama yüzey s›cakl›¤›: -40 °C

GüneflGünefl
SistemiSistemi

Günefl Sistemi’nin en büyük da¤›
Olympus Mons.
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Karasal gezegenler, oluflum halindeki Günefl’in
çevresinde dönen gaz ve toz bulutunun d›fl
k›s›mlar›nda ortaya ç›kt›lar. Diskin, merkezdeki
topaktan uzak bu d›fl bölgeleri oldukça so¤uktu.
Dolay›s›yla, toz zerreciklerinin yan› s›ra buz ve kar
parçalar›n› da içlerine ald›lar. Sonunda öylesine
büyüdüler ki, çevredeki hidrojen ve helyumu da
çekip çok kal›n atmosferlere sahip oldular.
Atmosferlerinde, bu iki gaz›n yan› s›ra, metan, etan
gibi gazlarla, su buhar› da bulunur. Yüksek dönme
h›zlar› nedeniyle atmosferleri çok hareketli. Büyük
kütleleri nedeniyle, Günefl Sistemi’nin oluflum
art›klar› olan kuyrukluy›ld›z, asteroid gibi
gökcisimlerini kendi üstlerine çekerek, iç
gezegenleri felâketli çarp›flmalardan korurlar. Sahip
olduklar› dev uydulardan baz›lar›nda donmufl, ya
da s›v› halde su bulunuyor.
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Di¤erleri
Asteroidler

Kuyrukluy›ld›zlar

Uranüs

Jüpiter Satürn

Neptün

n Çap: 142 984 km

n Kütle: 318 dünya kütlesi

n Yo¤unluk: 1,33 g/cm3

n Dönme periyodu: 9,9 saat

n Günefl’ten uzakl›k: 5,20 ab

n Yüzey s›cakl›¤›: -130 °C

Ganymede Rhea

Titan

Triton

Callisto

Europa

Miranda

Ariel

Günefl Sistemi’nde Jüpiter’den
sonra en büyük ikinci gezegen.
Onun gibi hidrojen ve helyumdan
oluflmufl. Jüpiter’de oldu¤u gibi, yüzeyini
saklayan kal›n bir atmosferi var. En büyük
özelli¤i, buz zerreciklerinden oluflan
hareketli bir halka sistemi. Onyedi

uydusundan en büyü¤ü Titan, Dünya’dakinden
daha kal›n bir atmosfere sahip. Atmosfer bas›nc›
da, Dünya’n›nkinin 1,6 kat›. Satürn’de, son
y›llarda Dünya’dakilere benzer kutup ›fl›klar›

gözlendi. 

Çap: 120 536 km  n

Kütle: 95,18 dünya kütlesi n

Yo¤unluk: 0,69 g/cm3
n

Dönme periyodu: 10,7 saat  n

Günefl’ten uzakl›k: 9,56 ab  n

Yüzey s›cak›¤›: -185 °C  n

Çap: 51 118 km  n

Kütle: 14,5 dünya kütlesi n

Yo¤unluk: 1,318 g/cm3
n

Dönme periyodu: 17,24 saat  n

Günefl’ten uzakl›k: 19,21 ab  n

Yüzey s›cakl›¤›: -200 °C  n

Günefl Sistemi’nin yedinci gezegeni, Jüpiter ve
Satürn kadar olmasa bile, yine de Dünya’dan kat kat
büyük bir “gaz devi”. Ancak ötekilerden farkl› olarak
büyük ölçüde metan ve sudan oluflmufl. Befl
uydusundan Miranda çok eski bir çarp›flman›n
izlerini tafl›yor.

Uranüs gibi metan ve su a¤›rl›kl› bir kütleye,
Jüpiter gibi belirgin bir lekeye sahip. Buna

“Büyük Karanl›k Leke” deniyor. Atmosferi de
Jüpiter gibi çok hareketli. En büyü¤ü Triton

olmak üzere sekiz uydusu bulunuyor. Günefl
Sistemi’nin sekizinci gezegeni olmas›na

karfl›n yörüngesi onu zaman zaman
Plüton’dan da uza¤a götürür.  

n Çap: 49 552 km

n Kütle: 17,14 dünya kütlesi

n Yo¤unluk: 1,638 g/cm3

n Dönme periyodu: 16,11 saat

n Günefl’ten uzakl›k: 30,11 ab

n Yüzey s›cak›¤›: -200 °C.

Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri aras›nda yer alan bir kuflakta, çaplar›
birkaç km ile 100 km aras›nda de¤iflen, genellikle düzgün bir
biçimden yoksun binlerce gökcismi yer al›r. Asteroid ad› verilen bu
kayalar›n, Jüpiter’in güçlü kütle çekimi nedeniyle bir gezegen
oluflturamam›fl parçalar oldu¤u san›l›yor.

Günefl Sistemi’nin s›n›rlar›ndaki bu “kirli kartoplar›”
bafll›ca iki bölgede bulunurlar. ‹lki, Plüton’un yörüngesi
d›fl›nda bir disk biçiminde yer alan Kuiper Kufla¤›.
‹kincisiyse, Günefl’ten 7,5 trilyon km uzakta yaklafl›k 1
trilyon kuyrukluy›ld›zdan oluflan küresel Oort Bulutu.
Bunlar bazen yerlerinden koparak Günefl çevresinde
uzun yolculuklara ç›karlar. Günefl’e yaklaflt›klar›nda
eriyen buz ve saç›lan tozlar, arkalar›nda günefl
rüzgâr›n›n uzatt›¤› kuyruklar oluflturur.

Devlerin en büyü¤ü. Kat› bir çekirdek etraf›nda, s›v› hidrojenden
oluflmufl. Yo¤un atmosferinde, hidrojen ve helyumdan baflka, metan

ve amonyak da bulunuyor. “Büyük K›rm›z› Leke”sinin kal›c› bir
f›rt›na oldu¤u anlafl›ld›. Z›t yönlerde saatte

500 km’ye varan h›zlarla esen rüzgârlar,
bulutlar›n› flerit haline getiriyor.

Onalt› uydusu var. “Galileo
Uydular›” denen en büyük dördünden Io,

yo¤un volkanik aktiviteye sahip. Europa’ n›n
buz kabu¤unun alt›nda bir s›v› su okyanusu
var. Merkür büyüklü¤ündeki Ganymede ve

Callisto da su bak›m›ndan zengin.

1930 y›l›nda keflfedilen “9. gezegen”in statüsü tart›flmal›. Son y›llarda
Plüton’un Günefl Sistemi’ni çevreleyen Kuiper Kufla¤›’ndan gelen bir
“davetsiz misafir” oldu¤u yolunda kan›tlar ortaya ç›kt›. Plüton’un
gezegen say›lmaya devam etmesini savunanlar, neden olarak ince bir
atmosfere, hatta de¤iflen mevsimlere sahip olmas›n› gösteriyorlar.
“Gezegen”in, Charon adl› büyük bir de uydusu var. Karfl› görüfltekilerse,
Plüton’un küçük kütlesini (Merkür’ün yar›s›) vurguluyorlar.

n Çap: 2300 km

n Kütle: 0,0022 dünya kütlesi

n Yo¤unluk: 2,0 g/cm3

n Dönme periyodu: 6,38 gün

n Günefl’ten uzakl›k: 39,54 ab

n Yüzey s›cakl›¤›: -230 oC

Plüton: Tart›flmal› Üye

Dev (Gaz)Dev (Gaz)
GezegenlerGezegenler

Io
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