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Yaﬂam Destekleyebilecek
10 Y›ld›z
Amerikal› gökbilimci Margaret Turnbull, yaﬂam bar›nd›rabilecek gezegenlere sahip olma
olas›l›¤› en yüksek 10 y›ld›z› aç›klad›. Washington’daki Carnegie Enstitüsü’nde araﬂt›rmalar›n› yürüten Turnbull’un listesi, Dünyad›ﬂ› uygarl›klardan radyo mesajlar› gelmesi
olas› beﬂ y›ld›zla, çevrelerinde Dünya benzeri
kayaç gezegenlerin gözlemle bulunabilece¤i
beﬂ ayr› y›ld›zdan oluﬂuyor. Gökbilimci bu seçimi, ekibiyle 2003 y›l›nda aç›klad›¤› yaﬂam
destekleyebilecek 17.129 y›ld›zdan oluﬂan bir
listeden yapm›ﬂ.
ﬁimdiye kadar çeﬂitli dolayl› yöntemlerle varl›klar› belirlenen 120 kadar Güneﬂ d›ﬂ› gezegenin neredeyse tümü, y›ld›zlar›na çok yak›n
yörüngelerde dönen ve Güneﬂ Sistemimizin
en büyük gezegeni Jüpiter’den çok daha büyük ve s›cak olduklar› için “s›cak Jüpiterler”
diye adland›r›lan gaz devi gezegenler. Belirlenen az say›daki kayaç gezegenin de yaﬂam
bar›nd›rmaya uygun koﬂullardan yoksun olduklar› düﬂünülüyor. Dünya benzeri gezegenlerin belirlenebilmesi için, özel tasar›ml› uydu
tak›mlar›n›n NASA taraf›ndan önümüzdeki
20 y›l içinde uzaya gönderilmesi bekleniyor.
Araﬂt›rmac›n›n seçimini yaparken dikkate ald›¤› ölçütlerden birço¤u, y›ld›zlar›n yaﬂlar›yla
ilgili. Y›ld›z›n en az 3 milyar yaﬂ›nda olmas›
gerekiyor ki, çevresinde gezegenler oluﬂabilsin ve bunlar›nda üzerinde karmaﬂ›k yaﬂam
formlar› geliﬂebilmek için yeterli zaman› bulabilsin. De¤iﬂken y›ld›zlarla, olas› yaﬂam› yok
edebilecek güçlü madde püskürmeleri yapan
genç y›ld›zlar liste d›ﬂ› kalm›ﬂlar. Keza, çevrelerinde (yaﬂam için gerekli olan suyun s›v›
halde bulunabilece¤i s›cakl›klara elveriﬂli
uzakl›kta) “yaﬂam kuﬂa¤›” oluﬂturabilecek kadar uzun yaﬂayamayacaklar›ndan, Güneﬂ’in
1,5 kat›ndan daha fazla kütleye sahip y›ld›zlar›n da üzerleri çizilmiﬂ.
Önemli bir baﬂka ölçüt de, “metal” zenginli¤i.
Gökbilim dilinde Büyük Patlama’da oluﬂan
hidrojen, helyum ve lityum d›ﬂ›nda, y›ld›zlar›n
merkezlerinde ya da süpernova patlamalar›nda sentezlenip uzaya saç›lan tüm öteki elementlere metal deniyor. Y›ld›zlarla gezegenleri ayn› gaz ve toz bulutundan kaynakland›klar› için, y›ld›z›n atmosferinde yeterince demir
gözlenmemesi, anaç bulutta gezegenlerin
oluﬂmas› için gerekli a¤›r metallerin yeterli
miktarda bulunmad›¤› anlam›na geliyor. Turnbull’un “en ﬂansl› adaylar “ listesine girebilmek için, aday y›ld›zlar›n Güneﬂ’in demir içeri¤inin en az %50’sine sahip olmalar› zorunlu.
Metalce zengin adaylar›n seçilmesinin bir baﬂka nedeni de bunlar›n genellikle gökada dis-

kinde görece sakin yörüngelerde devinmeleri.
Adayl›¤›n temel bir koﬂulu da, y›ld›z›n merkezinde kararl› nükleer tepkimelerin sürdü¤ü
“anakol” evresinde bulunmas›. Ömrünün sonlar›na yaklaﬂ›p ﬂiﬂerek “k›rm›z› dev” aﬂamas›na gelmiﬂ, ya da ömrünü tamamlay›p d›ﬂ katmanlar›n› uzaya savurmuﬂ ve aç›¤a ç›kan yo¤unlaﬂm›ﬂ ve ›s›nm›ﬂ merkezden ibaret “beyaz cüce” haline gelmiﬂ y›ld›zlara da yer yok.
MESAJ BEKLENEN YILDIZLAR
Aday y›ld›zlar›n gezegenlerindeki olas› uygarl›klardan gelebilecek mesajlar› dinlemek için
yeni bir radyo teleskop a¤› geliﬂtirilmekte. Allen Teleskop Dizgesi ad› verilen ve 350 çanak antenden oluﬂan dizgenin ilk 42 teleskopunun, bu y›l içinde hizmete girmesi bekleniyor.
Turnbull’un bu radyo taramalar› için seçti¤i
beﬂ aday y›ld›z›n en baﬂ›nda betaCVn geliyor. Bu, Canes Venatici (Av köpekleri) tak›my›ld›z› bölgesinde 26 ›ﬂ›ky›l› uza¤›m›zda bulunan Güneﬂ benzeri bir y›ld›z. Gökbilimciler,
mevcut radyoteleskoplarla bu y›ld›zdan gelebilecek sinyaller araﬂt›rd›larsa da ﬂimdiye kadar bir sonuç al›nabilmiﬂ de¤il.
Listedeki öteki dört adaysa ﬂöyle s›ralan›yor:
- HD 10307 adl› 42 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta Güneﬂ
benzeri baﬂka bir y›ld›z. Kütlesi, s›cakl›¤› ve
metal içeri¤i neredeyse Güneﬂ’inkilerle ayn›.
Bir de sakin bir eﬂ y›ld›z› bulunuyor.
- HD 211415, Güneﬂ’in yar›s› kadar metal içeri¤ine sahip ve s›cakl›¤› Güneﬂ’inkinden biraz
daha düﬂük. HD 10307’den biraz daha uzakta.
- 18 Sco. Akrep tak›my›ld›z› bölgesindeki bu
y›ld›z, neredeyse Güneﬂimizin ikiz kardeﬂi.
- 51 Pegasus. Kanatl›at tak›my›ld›z› bölgesinde bulunan bu y›ld›z, 1995 y›l›nda keﬂfedilen
Güneﬂ d›ﬂ› ilk gezegeni bar›nd›rd›¤› için ﬂöhrete yabanc› de¤il. Araﬂt›rmac›lar, Jüpiter
benzeri bu gezegenden baﬂka, y›ld›z›n çevresinde Dünya benzeri gezegenler bulabileceklerini de umuyorlar.
Turnbull’un ikinci aday kategorisinde, NA-

SA’n›n geliﬂtirmekte oldu¤u Kayaç Gezegen
Avc›s› adl› uydu tak›m›nca do¤rudan gözlenerek belirlenmesi amaçlanan gezegenlere sahip olabilecek y›ld›zlar yer al›yor. Gökbilimcilerin amac›, y›ld›za oldukça yak›n (ama yaﬂam için gerekli s›v› suyun var olabilece¤i kadar da uzak) gezegenler bulmak ki, özel uydu tak›mlar›yla bile bunlar› belirleyebilmek
güç. Y›ld›za yak›n yörüngelerde dolanan gezegenler, y›ld›z›n güçlü ›ﬂ›¤› içinde kayboluyorlar. Böyle gezegenleri belirleyebilmek için
Turnbull’un buldu¤u formül, yaﬂam bölgesine sahip olabilecek kadar parlak olan, ancak
olas› gezegenlerini belirleme çabalar›n› boﬂa
ç›karacak kadar parlak olmayan y›ld›zlar›
araﬂt›rmak. Bu tarife uygun olanlarsa, G s›n›f› sar› bir y›ld›z olan Güneﬂimizden biraz daha küçük kütleli, dolay›s›yla biraz daha soluk
ve so¤uk olan K s›n›f› turuncu y›ld›zlar.
Bu gurubun baﬂ›n›, Hintli tak›my›ld›z› bölgesinde, Dünya’dan 11,8 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta bulunan epsilon Indi A adl› y›ld›z çekiyor.
Öteki dört adaysa ﬂunlar:
- epsilon Eridani: Irmak (Etidanus) tak›my›ld›z›
bölgesinde 10,5 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta bulunan, Güneﬂ’ten biraz daha küçük ve so¤uk bir y›ld›z.
- omicron2 Eridani: Yine Irmak tak›my›ld›z›
bölgesinde 16 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta, Güneﬂ’le aﬂa¤› yukar› ayn› yaﬂta sar›-turuncu bir y›ld›z.
- alpha Centauri B: Erbo¤a (Centaurus) tak›my›ld›z› bölgesinde, Güneﬂ’in en yak›n
komﬂusu olan üçlü y›ld›z sisteminin üyesi,
4,35 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta bir turuncu y›ld›z. Bu
y›ld›z, kayaç bir gezegenin varl›¤› için uygun
koﬂullara sahip oldu¤u için ötedenberi gökbilimcilerin ilgi oda¤›nda bulunuyor.
- tau Ceti: Balina trak›my›ld›z› bölgesindeki
bu y›ld›z, grubun öteki üyeleri gibi bir turuncu y›ld›z de¤il, Güneﬂimiz gibi G s›n›f›ndan
bir y›ld›z. Metal bak›m›ndan Güneﬂ kadar
zengin olmasa da, çevresindeki olas› gezegende karmaﬂ›k yaﬂam formlar›n›n ortaya ç›kmas›na elverecek kadar yaﬂl›.
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