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B‹L‹M VE TEKN

Mars’ta Niye
Karbonat Yok?
Mars’›n en büyük gizemlerinden biri,
Dünya’dakinin tersine kayalar›nda hemen
hiç karbon bulunmamas›. Oysa Mars’›n da
geçmiﬂte, Dünya’n›n ilk zamanlar›nda
oldu¤u gibi karbon dioksit bak›m›ndan
zengin kal›n bir atmosferle çevrili, s›cak ve
›slak bir gezegen oldu¤u biliniyor. Dünya’da
bu karbondioksitin çok büyük bölümü
okyanuslarda çözülerek kireçtaﬂ› gibi
karbonatl› kayalar› oluﬂturdu. Asl›nda
gezegenimizde öylesine büyük miktarda
karbondioksit bu ﬂekilde hapsedilmiﬂ
durumda ki, kayalar›m›zdaki karbondioksit
bir gün serbest kalacak olsa, ﬂimdikinden 62
kat a¤›r, karbondioksit–yo¤un bir atmosfer
alt›nda ezilirdik.
Peki k›z›l gezegenle mavi gezegen
çocukluklar›nda birbirlerine bu kadar
benziyorlard› da Dünya’da böylesine bol
olan karbonatlar Mars’ta nereye gitti?

Mars Keﬂif Araçlar›
Y›llar› Devirdiler
Hangi Y›llar›? Hem üzerinde gezindikleri
“k›z›l gezegen”in, hem de vatanlar› olan
Dünyam›z›n. NASA’n›n Mars’›n iki farkl›
bölgesine indirdi¤i tekerlekli robot keﬂif
araçlar›ndan Opportunity 687 Dünya günü
olan 1 Mars y›l›n›, 11 Aral›k günü
tamamlad›. Bugün (1 Ocak 2006) itibariyle
739 Dünya günüdür görev baﬂ›nda. ‹kiz
kardeﬂi Spirit ise Mars y›l›n› 14 Kas›m’da
tamamlad›. Yani o da 775 Dünya günü
sonunda hâlâ göreve devam ediyor. Her iki
araç da 90 Dünya günü görev yapmak
üzere tasarlanm›ﬂlard›.
NASA Bas›n Bülteni, 5 Aral›k 2005
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Çünkü ﬂimdiye kadar uzay araçlar› Mars
yüzeyinde ancak eser miktarda karbonat
tozu belirleyebildiler.
Ama belki de Mars’ta karbonatlar hiç bir
yere gitmedi! Çünkü NASA’n›n Ames
Araﬂt›rma Merkezi’nden gezegenbilimci
Jeffrey Moore’a göre Mars’ta karbonat
tortullar oluﬂmaya f›rsat bile bulamad›.
Mars’›n gençlik y›llar›nda aktif olan
yanarda¤lar, atmosfere yo¤un miktarlarda
kükürtlü bileﬂimler püskürtüyorlard›.
Kükürt, havadaki oksijen ve hidrojenle
birleﬂerek sülfürik asit oluﬂturuyor ve asit
ya¤mur ﬂeklinde yüzeye ya¤›yordu. Sülfürik
asitle çevrili bir dünyadaysa karbonatl›
kayalar›n varl›klar›n› sürdürme ﬂans› pek
bulunmaz. Örne¤in, bir kireçtaﬂ› kayas›n›n
üzerine bir damla asit damlat›n; kaya
c›z›rdayarak erimeye baﬂlayacakt›r.
Dolay›s›yla k›z›l gezegende karbonatl›
kayalar›n oluﬂabilmesi için atmosferindeki
kükürdün temizlenmesi gerekiyordu. Ama
Mars karbonatl› kaya oluﬂturmaya haz›r
hale geldi¤inde, Moore’a göre iﬂ iﬂten

çoktan geçmiﬂti. Çünkü atmosferin kendisi
büyük ölçüde da¤›lm›ﬂ, bir zamanlar
gezegenin geniﬂ bölgelerini kaplayan
okyanus ve göller donmuﬂ, Mars so¤uk ve
kuru bir gezegen haline gelmiﬂti. Dolay›s›yla
karbonatl› kayaçlar ve kal›n kireçtaﬂ›
tortullar› hiç oluﬂamad›. Oluﬂabilen ince
kabuk parçalar› da ﬂiddetli rüzgarlarca
çabucak erozyona u¤rat›ld› ve geriye çok az
miktarda karbonat tozu kald›.
Bu senaryo, NASA’n›n Mars’›n neredeyse iki
ucuna indirdi¤i tekerlekli keﬂif araçlar›
Spirit ve Opportunity’nin göndermiﬂ oldu¤u
verilerle de destekleniyor. Opportunity’nin
indi¤i bölge olan Meridiani ovas›
çevresindeki kayaçlar, çok asitli bir ortam›n
ürünü olmas› gereken sülfat tuzlar›nca hayli
zengin. Binlerce kilometre ötede Spirit de
Gusav Krateri içinde sülfatça zengin kayalar
buldu. Mars keﬂif araçlar›n› yöneten ekibe
baﬂkanl›k eden Steven Squyres “Mars’›n iki
yan›nda da sülfat kayalar› görüyoruz;
anlaﬂ›lan Mars karbonat›n de¤il, sülfat›n
egemenli¤inde bir gezegen” diyor.

