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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.
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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.
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