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Y›ld›z Diskinde Yaﬂam Öncülleri
Keck teleskopuyla yap›lan gözlemler, Dünya’ya 375 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta bir y›ld›z›n çevresindeki bir gaz ve toz diskinde, DNA içindeki organik molekül ve proteinlerin sentezi
için gerekli baz› temel bileﬂiklerin varl›¤›n›
belirlediler.
“IRS 46” ad›n› taﬂ›yan ve içinde gezegenlerin oluﬂum aﬂamas›nda oldu¤u düﬂünülen
disk, Y›lanc› (Ophiuchus) Tak›my›ld›z› bölgesinde bulunuyor. Diskin y›ld›za yak›n iç kesimlerinde belirlenen organik bileﬂikler ase-

Proton

tilen (C2H2) ve hidrojen siyanit (HCN), Güneﬂ Sistemimizde, örne¤in gaz devi gezegenlerin atmosferlerinde, kuyrukluy›ld›zlar›n
buzlu yüzeylerinde ve Satürn’ün uydusu Titan’›n atmosferinde bolca bulunan maddelerden. Diskte keﬂfedilen bir baﬂka organik
madde olan karbondioksitse, Venüs, Dünya
ve Mars’›n atmosferlerinde yayg›n olarak bulunuyor. Keck ekibinden ve California Teknoloji Enstitüsü gökbilimcilerinden Dr. Geoffrey Blake, “hidrojen siyanit, asetilen ve su-

yu birlikte bir test tüpüne koyup, üzerinde
yo¤unlaﬂ›p tepkimeye girebilecekleri bir de
yüzey sa¤larsan›z, içlerinde amino asitler ve
adenin adl› bir DNA baz› da bulunan bir sürü organik bileﬂik elde edersiniz” diyor.
“ﬁimdi bu bileﬂikleri yüzlerce ›ﬂ›ky›l› uzakl›ktaki bir y›ld›z›n gezegen bölgesinde görüyoruz.” Hollanda’daki Leiden Gözlemevi ve
Hollanda Uzay Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nden
Fred Lahuis de, “Bebeklik dönemindeki bu
sistem, Dünyam›z›n henüz yaﬂam›n ortaya
ç›kmad›¤› milyarlarca y›l önceki durumuna
oldukça benziyor olabilir” diyor. Dünya’da
kendi kendini kopyalayabilen nükleik asitlerin ortaya ç›kmas›na yol açan süreçlerin iyi
bilinmemesine karﬂ›l›k, asetilen ve hidrojen
siyanitin, RNA ve DNA bazlar›n› oluﬂturan
bileﬂikleri yapt›klar› gösterilmiﬂ bulunuyor.
Ekip IRS 46 içindeki hidrojen siyanit deriﬂiminin, y›ld›zlararas› ortamdaki so¤uk gaz
içindekinden 10.000 kat daha yüksek oldu¤unu belirlemiﬂ.
NASA Bas›n Bülteni, 20 Aral›k 2005

Nötron

Alüminyumdan Al Haberi
Kan›m›zdaki demir, kemiklerimizdeki kalsiyum ve hem yaﬂam›n, hem de yaﬂam›n yeﬂerdi¤i gezegenimizin oluﬂmas› için gerekli
a¤›r elementler, Güneﬂ’ten en az 10 kat daha büyük ve daha s›cak y›ld›zlarda gerçekleﬂen nükleer tepkimelerde oluﬂuyor ve süpernova patlamalar›yla uzaya saç›l›p yeni y›ld›zlar oluﬂturacak gaz ve toz bulutlar›n› “zenginleﬂtiriyor”. Bu elementlerden baz›lar›n›n
bollu¤u, gökadam›zda meydana gelen süreç-

lere de “›ﬂ›k tutuyor”. Örne¤in, gökbilimciler
bu yak›nlarda Samanyolu’nun derinliklerinden gelen ve say›s›z y›ld›z›n ›ﬂ›¤›ndan oluﬂur
görünen ayd›nl›¤›n bir bölümünün, süpernova patlamalar›nda ortaya ç›kan alüminyum26’dan kaynakland›¤›n› belirlediler. Bu izotop uzayda h›zla bozunurken, hastanelerde
kullan›lan röntgen cihazlar›n›n üretti¤inden
binlerce kez daha güçlü gama ›ﬂ›n› fotonlar›
biçiminde enerji yay›yorlar. Clemson Üniver-

sitesi’nden Astrofizikçi Dieter Hartmann’a
göre Samanyolu’nun tümünde bu ›ﬂ›n›m görülüyor. Hartmann’a göre bu veriden yola ç›karak gökbilimciler gökadam›zda süpernova
patlamalar›n›n s›kl›¤›n› (her yüzy›lda iki tane), y›lda kaç y›ld›z›n oluﬂtu¤unu (5-6 kadar) ve y›ld›zlararas› ortamda ne kadar alüminyum-26 bulundu¤unu (üç Güneﬂ kütlesi
kadar) hesaplayabiliyorlar.
NASA Bas›n Bülteni, 5 Ocak 2006
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