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Mars’ta fırtına ve metan 
bulmacası
Dr. Umut YILDIZ • Astrofizikçi - NASA Derin Uzay İletişim Mühendisi

Mars’ta metanojen bakterileri vasıtasıyla oluşabilecek metan bulunduğunda, Dünya dışı yaşamı bulduk 
demektir. Hem de bize en yakın gezegende! Hele bu yaşamın Dünya ile hiçbir ilgisi olmadan kendi 
evrimsel süreci içerisinde geliştiği kanıtlanırsa, evrenin birçok köşesinde birkaç milyar yaşında olup 
belli özellikleri sağlayan her gezegende yaşam olabileceğini varsayabileceğiz.

Mars’tan bu ay hem iyi hem de kötü haberlerimiz 
var. Mars’ta 5.5 yıldır araştırma yapan Curiosity 
araştırma robotunun iki büyük keşifle bizleri he-
yecanlandırmasının yanında, gezegende küresel 
çapta devam eden fırtına, 2004 yılında gönderilen 
Opportunity robotunu tehdit ediyor.

Mars’taki kum fırtınası, Dünya’daki yerel fırtınalar-
dan çok farklı olarak neredeyse bütün gezegenin 
dörtte birini etkisi altına almış durumda. Sanırım 
hemen birçok kişinin aklına Marslı filminin başında 
gerçekleşen kum fırtınası ve ana karakter botanik-
çi Mark Watney’in fırtına sonrası Mars’ta mahsur 
kalması gelecektir. O sırada filme yapılan bilimsel 
eleştirilerden biri de Mars’ta bu kadar dehşetli bir 
fırtına olamayacağıydı. Aslında Mars atmosferinin, 
Dünya’nın atmosferinin sadece yüzde biri kalınlıkta 
ve %95’i karbondioksit içeren ince bir yapıda olma-
sından dolayı, buralardaki bir fırtınanın gücü Dün-
ya’daki fırtınalara kıyasla çok daha düşük olacaktır. 
İlk olarak NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter 
isimli yörünge aracı ile 30 Mayıs’ta fark edilen bu 
fırtına her geçen gün güçlenerek gökyüzünü daha 
da karartmış durumda. Fırtınanın Opportunity’nin 

bulunduğu alanı etkileyeceği belli olduktan sonra, 
bir dizi önlem alınarak sadece hayati fonksiyonla-
rı açık tutulup bütün bilim faaliyetleri durduruldu. 
Opportunity’nin bütün enerji kaynağı Güneş panel-
lerinden sağladığı elektrik olduğu için, toz fırtına-
sının Mars göğünü kaplaması, pillerini daha fazla 
şarj edemez hale getiriyor. Opportunity’nin halen 
bulunduğu kraterde sıcaklık, mevsimden mevsi-
me 20 C dereceden, -80 C dereceye kadar değişim 
gösteriyor. Dolayısıyla piller belli bir süre içinde 
dolamaması, aracın donması ve iletişimi tamamen 
kaybetmemiz anlamına geliyor. Her ne kadar 3 haf-
tadır fırtına devam etse de ümidimiz, Opportunity 
donmadan fırtınanın dinmesi.

Mars’tan alınan güzel haberler ise iki büyük keş-
fin NASA basın konferansı ile duyurulması oldu. 
NASA’nın keşif robotu Curiosity, hem Mars’ın at-
mosferinde mevsimsel değişme gösteren metan 
gazını keşfetti hem de Mars toprağında karmaşık 
organik moleküller tespit etti. Curiosity Mars’ta 5.5 
yıldır, yani yaklaşık 3 Mars yılı süresince araştır-
malar yapıyor (bir Mars yılı 687 Dünya günü). Bu-
rada hem atmosfer değişimini hem de yüzey topra-
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ğının altını kazarak jeolojik yapıtaşlarını inceliyor.

Robotun halen bulunduğu Gale kraterinde, Tunable 
Laser Spectrometer (TLS) isimli bilim enstrümanı 
5.5 yıl boyunca sürekli atmosferi ölçerek veriler 
aldı. Daha önceden Mars Express uydusundan ge-
len verilere göre Mars’ta metan varlığı kanıtlanmış 
olsa da çok az seviyede bulunmuştu. Hatta TLS’in 
ölçebileceği seviyeden daha da düşük olduğundan 
dolayı metan ile karşılaşma, pek beklenen bir şey 
değildi. Ancak Mars’ta mevsimsel değişimler ol-
maya başlayınca bu verilerin değerlendirilmesi ile 
miktarı mevsimden mevsime değişen metan gazı 
ile karşılaşılmış oldu. Metan gazının başka bir ge-
zegende keşfedilmesinin çok ilginç olmasının se-
bebi, Dünya atmosferinde bulunan metan gazının 
%95’inin oluşumunun biyolojik süreçler neticesin-
de yani metanojenik bakteriler vasıtasıyla gerçek-
leşiyor olması. Bu bakteriler oksijensiz ortamlarda 
üreyen anaerob türde bakteriler olup, bataklıklar, 
çöplükler, göletler ya da et tüketiminin artmasıyla 
gelişen hayvancılık ve özellikle ineklerin sindirim 
sisteminden kaynaklanan gaz çıkışı ile metan gazı 
oluşuyor. Veriler, özellikle yazdan sonbahara geçiş 
sırasında 60 Mars günü boyunca metan gazının 
konsantrasyonunun büyük oranda yükseldiğini 
gösterdi. Tabii, ilk anda bunu açıklamak kolay de-
ğil, çünkü metan molekülünün Mars atmosferinde 
parçalanması yaklaşık 300 yıl kadar sürebiliyor. 
Dolayısıyla, bulduğumuz metan molekülü çok eski-
den beri vardı tezi pek doğru olamıyor. Onun yeri-
ne bir mekanizmanın sürekli metan gazı üretmesi 
gerektiği düşünülüyor. İlk etapta metanın yeraltı 
kaynaklarından oluştuğu ve atmosfere yüzeyde bu-
lunan kırıklardan karıştığı olasılığı üzerinde dursa-
lar da bu teori yüksek oranda oluşan metan miktarı 
konusunda yeterli bir açıklama değil. Diğer olası 
açıklamalar da ya jeolojik ya da biyolojik sebep-
lerle metan oluşumunu gösteriyor. Jeolojik olarak 
serpentinizasyon vasıtasıyla olivine türü kayalarla 
sıvı suyun etkileşimi neticesinde metan türevleri 
organik moleküller oluşur ve kayalar arası delikler-
den de bu metan gazı yükselerek atmosfere yayılır. 
Tabii yüzey altında suyun donmuş buz yerine sıvı 
halde kalabilmesi için de belli bir sıcaklık gereki-
yor, dolayısıyla Mars’ın iç yapısının da magma türü 
bir harekete ya da volkanik aktiviteye ihtiyacı var. 
Mars’ın iç yapısı hakkında birçok teoriler olsa da 5 
Mayıs’ta yola çıkan Mars InSight misyonu ile çekir-

deği, magma tabakası veya bunların arasında farklı 
tabakaların da olup olmadığını ve yapılarını öğre-
nebileceğiz. Bu misyon Kasım ayı sonunda Mars’a 
inip, incelemelere başlayacak. Diğer açıklama, yani 
biyolojik sebepler ise, eğer ki kanıtlanırsa, varlığı-
mızın kaynağını sorgulayacak büyük bir keşfin ha-
bercisi olacaktır. Çünkü metanojen bakterileri va-
sıtasıyla oluşabilecek metan bulunduğunda, Dünya 
dışı yaşamı bulduk demektir. Hem de bize en yakın 
gezegende! Hele bu yaşamın Dünya ile hiçbir ilgisi 
olmadan kendi evrimsel süreci içerisinde geliştiği 
kanıtlanırsa, evrenin birçok köşesinde birkaç mil-
yar yaşında olup belli özellikleri sağlayan her geze-
gende yaşam olabileceğini varsayabileceğiz.

Curiosity’nin diğer keşfi de yüzey altında organik 
moleküllere rastlamasıydı. Curiosity’nin kepçesiy-
le sadece 5 cm kazarak bulduğu organik molekül-
ler elbette direkt organizma ya da yaşam anlamına 
gelmiyor, çünkü bu tür moleküller biyolojik olma-
yan süreçlerden de kolayca oluşabiliyor. Dolayısıyla 
sadece Güneş Sistemindeki diğer cisimlerde değil, 
evrenin birçok bölgesinde de rahatlıkla bulunabil-
diğini görebiliyoruz. Curiosity’nin bulduğu organik 
moleküllerin kaynağı ise henüz hala tam olarak an-
laşılmış değil. Tahminlerden birisi, yüz milyonlarca 
yıl önce çok daha kalın olan Mars atmosferi, iklim-
sel sebeplerle sıvı suyu yüzeyde rahatlıkla tutabili-
yordu. Hatta tahminlere göre Curiosity’nin şu anda 
gezdiği Gale krateri de bir göldü. Bu tür bir gölde de 
yaşamın kaynağı olan moleküller ve enerji kaynak-
ları da vardı. Ancak zaman içinde, Güneş’ten gelen 
yoğun parçacıkların atmosfere çarpmasıyla, atmos-
ferde bulunan gazların büyük bir kısmı uzaya dağıl-
dı. Dolayısıyla Güneş’ten ve Samanyolu’ndan gelen 
yüksek enerjili parçacıklar yüzeyde bulunan orga-
nik moleküllerin de parçalanmasına neden oldu 
ve büyük ihtimalle sadece yüzey altına sıkışabilen 
moleküller parçalanmadan kalabildi. Bu sorulara 
cevap verebilecek iki büyük Mars misyonu 2020’de 
gönderilecek. NASA’nın Mars 2020 ve ESA’nın Exo-
Mars robotları Mars yüzeyinde ve yüzey altında ya-
şamı arayacak. Halen Mars’ta yaşam olup olmadığı 
veya eskiden Mars’ta yaşam var mıydı sorularına 
belki bu misyonların göndereceği fotoğraflar ve ve-
rilerle cevap verebileceğiz.

Not: Bu makaledeki düşünceler tamamen yazarın 
düşünceleridir ve NASA, Jet Propulsion Laboratory 
veya Caltech’i bağlamaz.
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NASA’nın Opportunity robotu Haziran 2018 boyunca 
fırtınanın gelişimi ve gökyüzünü kaplamasını fotoğraflandırdı. 
(NASA/JPL-Caltech/TAMU)


