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Bir Alman fizikçinin bulgular›na göre evrimin
ald›¤› yönü, 2,8 milyon y›l önce meydana ge-
len ve gezegenimizin iklimini etkileyen bir sü-
pernovaya borçlu olabiliriz. 
Münih Teknik Üniversitesi’nden Günther Kors-
chinek  ve ekibi, 1999 y›l›nda dünyam›zda ilk
kdez bir süpernovan›n kal›nt›lar›n› bulmufl, an-
cak büyük bir y›ld›z›n ömrünü noktalayan pat-
laman›n tarihini belirlemek mümkün olama-
m›flt›. Çünkü süpernovan›n imzas›n› tafl›yan
maddeler, okyanus taban›nda de¤iflik derinlik-
lerdeki katmanlarda bulunmufltu. 
Ekip flimdi okyanus taban›n›n de¤iflik bir böl-
gesinde süpernova art›klar›n›n, kolayca tarih-
lendirilebilen uzun bir kaya katman› içinde yo-
¤unlaflt›¤›n› belirlemifl bulunuyor.  Korschi-
nek’in tortul kaya içinde buldu¤u, yaln›zca bir
süpernovada oluflabilecek olan demir-60 izoto-

pu. Dünya’ya ya¤an demir-60, asl›nda gezege-
nin her taraf›na eflit biçimde da¤›l›yor.  Ancak,
süpernovan›n imzas›na milyonlarca y›l boyun-
ca de¤iflmeden kalabilmifl yerkabu¤u parçala-
r›nda rastlamak mümkün. Pasifik Okyanusu
taban›n›n baz› bölgelerinde böyle eski kabuk
parçalar› bulunuyor. Ekip, demir-60 izotopu-
na, Hawaii Adalar›’n›n birkaç yüz kilometre
güneydo¤usundan ender maden filizleri ara-
yan denizbilimcilerce 1980 y›l›nda ç›kar›lan ör-
neklerde rastlam›fl. 
Korschinek’in hesaplar›na göre uzaya savur-
du¤u elementler Dünyam›za kadar ulaflan sü-
pernova 100-200 ›fl›ky›l› uzakl›kta ve 300.000
y›l yan›lma pay›yla 2,8 milyon y›l önce meyda-
na gelmifl olmal›. 
Süpernova, Dünya’ya bu mesafe aral›¤›ndan
daha yak›nda meydana gelmifl olamaz; çünkü

o durumda gezegenimize eriflecek fliddetli rad-
yasyon, canl› türlerinin kitle halinde yok olma-
s›na yol açard› ki, söz konusu tarihlerde böyle
bir yok oluflun kay›tlar› bulunmuyor. Buna
karfl›l›k, süpernova san›landan daha büyük bir
uzakl›kta meydana gelseydi, y›ld›zlararas› bofl-
luktaki seyrek madde bulutlar›, belirlenen öl-
çülerdeki demir-60’›n gezegenimize ulaflmas›-
na izin vermezdi.
O halde süpernova, Dünya’n›n üzerindeki bu-
lut örtüsünü art›racak ölçüde kozmik ›fl›n gön-
derebilecek bir uzakl›kta meydana gelmiflti.
Kozmik ›fl›nlar, uzay›n her yönünden gelerek
atmosferi bombard›man eden yüksek enerjili
proton ve elektron gibi parçac›klar. Bunlar, at-
mosferin üst katmanlar›ndaki hava molekülle-
rine çarp›nca, yerdeki detektörlerce saptanabi-
len ikincil parçac›k sa¤anaklar›na yol aç›yor-
lar. 
Korschinek, Dünya’ya o tarihlerde 100.000 y›l
süreyle normalden %15 daha fazla kozmik ›fl›n
geldi¤ini hesapl›yor. Bu miktar, yeryüzünde
hiçbir fleyi öldürmeye yetmez, ancak Dün-
ya’n›n iklimini de¤ifltirmek için yeterli olabilir. 
Artan bulutlanma, yüzeyi so¤utarak suyu ku-
tuplarda buz örtüleri halinde ba¤lam›fl ve Afri-
ka’da daha kuru bir iklime yol açm›fl olmal›.
Kaya örneklerindeki iklim göstergeleri de arafl-
t›rmac›lar›n hesaplad›klar› süpernova tarihiyle
örtüflüyor. 
Korschinek, “Baz› araflt›rmac›lar Afrika’daki
bu iklim de¤iflikli¤inin, evrimimizin motoru ol-
du¤una inan›yor” diyor. Bu görüfle göre Afri-
ka k›tas›ndaki kurak iklim, modern insan›n
atalar›n› uyum sa¤lamaya ve daha sulak baflka
bölgelere yay›lmaya zorlam›fl. 
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Opportunity ve Spirit adl› robotl
ar Mars yüzeyindeki gezintilerini
sürdüredursunlar, gezegen çevresinde
dolanan Mars Express adl› uzay arac›
yüksek çözünürlü stereo kameras›yla çarp›c›
yüzey görüntülerini Dünya’ya ulaflt›r›yor.
Arac›n son gönderdi¤i resimler, yer yer

derinli¤i 10 km’yi aflan Valles Marineris
kanyon sistemine ait. Görüntüleri inceleyen
araflt›rmac›lar, görece yak›n bir geçmiflte
akarsuyun ve su birikintilerinin varl›¤›n›
gösteren izler belirlediklerini aç›klad›lar.
Ayr›ca baz› vadi tabanlar›n›n “u”biçimli ve
yer yer moloz y›¤›nlar›yla kapl› olmas› da

buzul faaliyetinin kan›tlar› olarak
de¤erlendiriliyor. Yine baz› vadi
tabanlar›nda görülen koyu renkli tortullarsa,
günümüzden bir milyon y›l öncesi gibi
görece yak›n bir zamanda Mars’ta büyük bir
volkanik etkinli¤in iflareti olarak görülüyor. 
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Mars’ta Yeni Su ‹zleri

Evrimimizi Süpernovaya m› Borçluyuz?
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Mars’ta  “Meridiani Ovas›” taban›nda bulunan ve
minerallerin su içinde yo¤uflmas› sonucu oluflan 

“kufl üzümü” diye adland›r›lan parçac›klar.

Mars Express’in gözüyle Valles Marineris

Mars’ta rüzgar›n yüzey üzerinde oluflturdu¤u kum
dalgalar›n›n üzerinde Opportunity’nin izleri.


