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Gökbilim

Mars Okyanuslar›na
Yeni Destek
California Üniversitesi’nden (Berkeley)
jeofizikçilerin (yer fizikçileri)
gerçeklefltirdi¤i yeni bir çal›flma,
yayg›n inan›fl›n aksine milyarlarca y›l
önce Mars’ta büyük okyanuslar
bulunmad›¤› tezini savunanlar›n temel
dayana¤›na a¤›r bir darbe indirdi.
Dünya’dan bak›ld›¤›nda bile “K›z›l
Gezegen”in kuzey kutbunu çevreleyen
genifl bir ova, tortullarla dolmufl bir
okyanus havzas› izlenimini veriyor.
1980’li y›llarda NASA’n›n Viking uzay
araçlar›n›n yollad›¤› görüntüler, kuzey
kutbu yak›nlar›nda her biri binlerce
kilometre uzunlu¤unda ve Dünya’daki
okyanus k›y›lar›n›n jeolojik özelliklerini
tafl›yan olas› “sahil” fleritlerini ortaya
koymufltu. Biri Arabia, daha genç olan
ötekiyse Deuteronilus ad› verilen
k›y›lar›n 2-4 milyar y›l önce olufltu¤u
hesaplan›yor.
Ancak 1990’l› y›llarda NASA’n›n Mars
Gezegen Kaflifi adl› arac›n›n
yörüngeden 300 metrelik ayr›nt›lar› bile
saptayan yüksek çözünürlüklü yüzey
görüntüleri, k›y› fleritleri içinde birkaç
kilometreye varan yükseklik farklar›n›n
oldu¤unu ve k›y›lar›n tepe noktalar›
aras›nda birkaç kilometre uzunluk
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bulunan dalgalar› and›rd›¤›n›
belirlemiflti. Dünyam›zdaki k›y›lar›n
denize göre sabit yükseklikte
bulundu¤unu göz önünde tutan birçok
gezegenbilimci, bu durumda Mars’›n
bir zamanlar okyanuslara sahip oldu¤u
görüflünü reddetmiflti.
fiimdiyse Berkeley ekibi, bu “dalgal›
k›y›”n›n, Mars’›n dönüfl ekseninin,
dolay›syla kutuplar›n›n son 2-3 milyar
y›l içinde yüzey boyunca 3000 km
kadar kaymalar göstermesiyle
aç›klanabilece¤ini keflfetmifl
bulunuyorlar.
Sonuçlar› Nature dergisinde yay›mlanan
araflt›rmaya göre kendi çevresinde
dönen cisimlerin ekvatorlar› fliflkin hale
geldi¤inden, bu “gerçek kutup
gezinmesi” k›y›larda Mars’ta
görünenlere benzer yükseklik
dalgalanmalar›na yol açm›fl olabilir.
Berkeley ekibinden Yer ve Gezegen
bilimleri profesörü Michael Manga,
Dönme ekseni, yüzeye göre kayma
gösterdi¤inde yüzey topografyas›
bozulma (deformasyon) gösterir; bu da
(Mars’taki) k›y›larda kendini belli
ediyor” diyor.
Ayn› ekip’ten Taylor Perron’a göre de

“Mars ve Dünya gibi esneyebilen bir d›fl
kabu¤a (litosfer) sahip gezegenlerde
kat› yüzeydeki biçim de¤iflikli¤i, deniz
yüzeyinden farkl› oluyor. dolay›s›yla
topo¤rafyada düzensiz bir de¤iflime yol
aç›yor”. Perron’un hesaplar›, Arabia
k›y›s›n›n yüksekliklerinde 2,5 km,
Deuteronilus k›y›s›n›nkilerdeyse 0,7 km
farkl›l›klar olabilece¤ini ortaya koyuyor.
Ekip üyelerinden Mark Richards,
“bulgu, Mars’ta bir zamanlar bir
okyanus bulundu¤unu do¤ruluyor”
diyor. Richards’a göre bir gezegenin
dönüfl eksenindeki kayma, Günefl’e
göre sabit kal›rken, kabuk, bu eksene
göre yer de¤ifltirir.
Bir gezegenin kütlesinde önemli bir yer
de¤iflikli¤i (manto içinde, bir yanarda¤
oluflturacak biçimde manto ile kabuk
aras›nda, ya da d›fl uzaydan gelen bir
cismin çarpmas› sonucu), dönüfl ekseninin de yer de¤ifltirmesine neden olur.
Çünkü kendi çevresinde dönen bir gezegen, kütlesi dönüfl eksenine en uzak
mesafedeyken kararl› olur. Richards’›n
bilgisayar modellemeleri, Dünya’n›n
geçmiflindeki “gerçek kutup kaymas›”n›n da gezegenimizin derinliklerindeki s›cak manto tabakas›n›n bir noktada
yüzeye do¤ru kabarmas›ndan kaynakland›¤›m› gösteriyor. Baz› araflt›rmac›lar
bu kabarman›n 800 milyon y›l önce
Dünya’n›n dönüfl eksenini 90 derece
kayd›rarak gezegenimizi “yana yat›rd›¤›n›” öne sürüyorlar.
Berkeley araflt›rmac›lar›na göre Mars’›n
dönüfl ekseninin bugünkü konumundan
50 derecelik bir ilk kay›fl (yüzeyde 3000
kilometreye karfl›l›k geliyor), Arabia
k›y›s›n›n biçim de¤ifltirmesi için yeterli.
Araflt›rmac›lar daha sonra meydana
gelen ve bugünkü eksen konumundan
20 derece sapan bir kayman›n da
Deuterolinus k›y›s›n›n biçimini bozdu¤u
sonucunu ç›kart›yorlar.
Ekibin vurgulad›¤› bir nokta da,
Mars’›n gerek bugünkü, gerekse sözü
edilen eksen kaymalar›nda oluflan
kuzey kutuplar›n›n, gezegenin bugünkü
ekseninin hemen kuzeyinde yer alan ve
en yeni volkanik püskürmesinin ürünü
olan Olympus Mons’u da içine alan en
büyük Mars yüzey yap›s› olan Tharsis
Platosu’na esit mesafede bulunmas› ve
düz bir çizgi meydana getirmeleri.
Günefl Sistemi’nin en büyük volkan›
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Mars Kutbu Su Deposu
Gökbilimcilere göre Mars’›n güney
kutbundaki buz takkesi, K›z›l Gezegen’in tüm yüzeyini kaplayacak 11
metre derinli¤inde bir okyanus oluflturmaya yetecek kadar su bar›nd›r›yor. Hesaplara kuzey kutup bölgesindeki buz takkesi ya da toprak alt›nda
bulundu¤u san›lan su dahil de¤il.
Astronomy, Temmuz 2007

olan ve Mars kabu¤unun
kat›laflmas›ndan az sonra oluflan
Tharsis’in 4 milyar y›l yafl›nda oldu¤u
biliniyor. Tharsis ile kutup kayma
çizgisinin göreli konumlar›,
araflt›rmac›lara göre Tharsis’ten daha
küçük bir kütle kaymas›n›n yol açmas›
beklenen konumlarla tam olarak
örtüflüyor. Bunun da nedeni gezegenin
eksen konumunu, en büyük kütleyi
içeren Tharsis’i ekvatorda tutacak
biçimde yeniden düzeltme gereksinimi
duymas›. Araflt›rmac›lara göre bu
konumlar›n, bir rastlant› sonucu ortaya
ç›kmas› düflük bir olas›l›k.
Prof. Manga, büyük bir selin 3 milyar
y›l önce Arabia okyanusunu birkaç
kilometre derinli¤e kadar doldurmufl
olmas› halinde, kutup bölgesinde
oluflan bu büyük kütlenin, kutbu
50 derece güneye kayd›rm›fl olabilece¤i
görüflünde. Okyanus sular›n›n ortadan
kaybolmas›yla da kuzey kutbu eski
yerine dönmüfl, daha sonraysa
Deuteronilus k›y›s›n› oluflturan bir
baflka selin etkisiyle yine 20 derece
kaym›fl olabilir. Bir baflka senaryoya
göreyse, Arabia ve Deuteronilus,
giderek küçülen bir okyanusun k›y›lar›

olabilir ve giderek azalan kütle, kutup
kaymas›n› 50 derecelik de¤erinden 20
dereceye çekmifl olabilir. Daha sonra
Arabia okyanusunun tümüyle
kaybolmas›yla da kutup bugünkü
konumuna geri dönmüfl olabilir.
Ekip üyelerinden Richards ise, Olympus
Mons’un 100 milyon y›l gibi k›sa bir
zaman önce yeni lavlar ç›kartm›fl
oldu¤una iflaret ederek bu senaryoya
fazla itibar etmeyip, Mars’›n s›cak
derinliklerindeki ›s› aktar›m
mekanizmas›n›n kutup kaymalar›na
neden olabilece¤ini söylüyor.
Prof. Manga da, Mars’ta kayna¤›
bilinmeyen suyun, böylesine kutup
kaymalar›na yol açabilmek için
Dünya’da görülenlerden çok daha
büyük sellere yol açm›fl olmas›
gerekti¤ine, çünkü Tharsis Platosu’nun
kenarlar›nda muazzam kanyonlar›n
kaz›lm›fl oldu¤una iflaret ediyor.
Peki bu kadar su nereye gitmifl olabilir?
Okyanuslar›n suyu buharlaflm›fl
olabilece¤i gibi, yeralt› yar›klar›na da
kaym›fl, yüzey yak›nlar›nda donmufl
durumdayken derinliklerde s›v› halde
varl›¤›n› sürdürüyor olabilir.
NASA Bas›n Bülteni, 12 Haziran 2007

Samanyolu’nda
Yeni Küme

Avrupal› bir grup gökbilimci gökadam›z Samanyolu içinde yeni bir küresel y›ld›z kümesi keflfetti. Küresel
kümeler genellikle yafll› y›ld›zlardan
oluflan ve bazen milyonlar› bulan say›da y›ld›z›n çok küçük hacimlere s›k›flm›fl oldu¤u yap›lar. Samanyolu’nda flimdiye kadar en az 170 küresel kümenin varl›¤› belirlenmifl durumda. FSR 1735 ad› verilen yeni
kümenin Dünya’dan 30.000 ›fl›k y›l›,
gökada merkezinden de 10.000 ›fl›ky›l› uzakl›kta oldu¤u ve 100.000 kadar y›ld›z içerdi¤i belirlendi.
Astronomy, Temmuz 2007
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