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Dünya Benzeri Gezegenler
San›landan Çok Olabilir
ABD’nin Colorado Üniversitesi gökbilimcilerince yürütülen bir çal›ﬂman›n bulgular›na
göre Güneﬂ Sistemimiz d›ﬂ›nda keﬂfedilen
dev gezegen sistemlerinin üçte birinden fazlas›, Dünyam›z benzeri kayaç gezegenler bar›nd›r›yor olabilir. Araﬂt›rmac›lara göre bu
dünyalar›n birço¤u da yaﬂam bar›nd›rabilecek kilometrelerce derinlikte okyanuslarla
kapl› olabilir.
Araﬂt›rman›n odakland›¤› gezegenler, y›ld›zlar›n›n çok yak›nlar›ndaki yörüngelerde doland›klar› için “s›cak Jüpiterler” diye adland›r›lan gaz devi gezegenler. Bunlar›n yörüngeleri, Güneﬂ Sistemimizin en iç gezegeni
olan Merkür’ün Güneﬂ’e oldu¤undan çok
daha yak›n.
Bilgisayar benzetimleriyle yürütülen çal›ﬂmalar, bu gaz devlerinin, içinde bulunduklar›
güneﬂ sistemlerinin oluﬂumu s›ras›nda y›ld›zlar›n›n çevresindeki gaz ve toz disklerinin
d›ﬂ bölgelerinden içeriye do¤ru göç ettiklerini gösteriyor.
Yayg›n kabul gören modellere göre, ortaya
ç›kmakta olan bir y›ld›z› çevreleyen ve içinde gezegenlerin oluﬂtu¤u gaz ve toz diskinin y›ld›za yak›n iç k›s›mlar›nda a¤›r metaller ve kayaçlar toplan›rken, hafif gazlar ve
buz parçac›klar› diskin d›ﬂ k›s›mlar›nda toplan›p Jüpiter, Satürn gibi gaz devi gezegenleri meydana getirir.
Colorado Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›, oluﬂmakta olan bir y›ld›z›n diski içinde Ay büyüklü¤ünde 1000 tane kayaç ya da buzdan
gökcisminin 200 milyon y›ll›k bir süre içindeki evrimini inceleyen bir bilgisayar benzetimi (simülasyon) gerçekleﬂtirmiﬂler.
Sonuç, diskin gaz ve buzca zengin, s›cakl›¤›n düﬂük ve gaz›n yo¤un oldu¤u d›ﬂ bölgelerinde oluﬂan gaz devlerinin, y›ld›z›n yak›n›na göçleri s›ras›nda disk içinde çalkant›lar
yaratarak en iç bölgelerdeki kayaç “molozlar›” d›ﬂar›ya, “yaﬂam kuﬂa¤›” denen bir bölge-

ye savurduklar›n› gösteriyor. Bunlar›nsa çarp›ﬂ›p birleﬂerek Dünya benzeri kayaç gezegenler oluﬂturduklar› gözlenmiﬂ. Bu bölgeye
yaﬂam kuﬂa¤› denmesinin nedeni, y›ld›zdan
yeterli uzakl›kta bulunmas› ve böylece tan›d›¤›m›z yaﬂam formlar› için gerekli suyun s›v› halde bulunmas›na izin verecek s›cakl›k
aral›¤›nda olmas›.
Bilgisayar benzetimleri, y›ld›za sokulan gaz
devleri kat› maddeleri yaﬂam kuﬂa¤›na aktar›rken, bir yandan da d›ﬂ diskteki yo¤un gaz
içindeki çalkant›lar›n, buradaki küçük buzdan gökcisimlerinin yörünge h›zlar›n› yavaﬂlatarak bunlar›n da sarmal hareketlerle içeriye göçüp yeni oluﬂan kayaç gezegenlere su
sa¤lad›klar›n› göstermiﬂ. Araﬂt›rmac›lara göre bu “dünyalar” sonunda kilometrelerce derinlikteki okyanuslarca tümüyle örtülebiliyor.
ﬁimdiye kadarki disk modellemelerinde, gaz
devi gezegenlerin y›ld›zlar›na sokulurken
çevredeki malzemeyi ya “elektrik süpürgesi”
gibi üstlerine toplad›klar› ya da sistem d›ﬂ›na savurduklar› varsay›l›yordu.
Araﬂt›rmac›lar›n vard›klar› sonuç, ﬂimdiye
kadar belirlenen gezegen sistemlerinin yaklaﬂ›k üçte birinin Dünyam›z benzeri kayaç
gezegenler içeriyor olabilece¤i. ﬁimdiye kadar keﬂfedilen 200 kadar Güneﬂ d›ﬂ› gezegenin yüzde 40’›n›, “s›cak Jüpiterler” oluﬂturuyor.
ﬁimdiye kadar keﬂfedilen gezegenlerin hemen hepsi, kütleçekimlerinin y›ld›zlar›n›n
hareketinde yapt›klar› küçük “yalpa” etkisinin, ya da gezegenin y›ld›z›n›n önünden geçerken ›ﬂ›¤›nda yapt›¤› azalman›n gözlenmesiyle belirlenmiﬂti. Önümüzdeki y›llarda uzaya gönderilmesi planlanan ve tak›m halinde
çal›ﬂacak uydularla, Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n çevrelerinde Dünyam›z gibi kayaç gezegenlerin de belirlenece¤i umuluyor. ABD
Ulusal Havac›l›k ve Uzay Dairesi NASA, bu

amaçla Kepler uydusuyla Kayaç Gezegen
Kaﬂifi adl› uydu tak›m›n› geliﬂtirirken, Avrupa Uzay Ajans› ESA da COROT ve Darwin
uydular›n› ayn› amaç için haz›rl›yor.
Colorado Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›nca yürütülen çal›ﬂman›n ortaya koydu¤u bir bulgu da, oluﬂan y›ld›zlara göç etmiﬂ “s›cak Jüpiterler”den daha da yak›n yörüngelerde dolanan “s›cak Dünya”lar›n da s›kl›kla ortaya
ç›kmas›. Nitekim gökbilimciler, 2005 y›l›nda
Dünyam›z›n yar›çap›n›n iki kat› yar›çapa sahip olan ve y›ld›z›na yaln›zca 3 milyon km
uzakl›kta dolanan bir “s›cak Dünya”n›n varl›¤›n› belirlemiﬂlerdi. Bizim Dünyam›z›n Güneﬂ’e olan uzakl›¤›ysa 150 milyon km.
Çal›ﬂma sonunda ortaya ç›kan bir baﬂka ilginç bulguysa, gerek “s›cak Dünyalar›n”, gerekse de yaﬂam kuﬂa¤› içinde yer alan Dünya-benzeri gezegenlerin, bizim Dünyam›zda
bulunandan 100 kat fazla suyla do¤uyor olmalar›. Modeller, bu tür dünyalar›n demir
içeri¤ininse bizim Dünyam›zdakinden daha
düﬂük oldu¤unu gösteriyor. Demirin, gezegen atmosferlerinin evrimi ve oksijenlenmesi
için önemli oldu¤u düﬂünülüyor.
Colorado araﬂt›rmac›lar›n›n bilgisayar çal›ﬂmalar›, ayr›ca “s›cak Dünya”lar›n 100.000 y›l
gibi çok k›sa bir sürede ortaya ç›kt›klar›n›,
yaﬂam kuﬂaklar›ndaki “yaﬂanabilir” dünyalar›n oluﬂumununsa 200 milyon y›la kadar varan süreler ald›¤›n› gösteriyor. Yerbilimciler,
Dünyam›z›n 30-50 milyon y›l içinde oluﬂumunu tamamlad›¤›n› düﬂünüyorlar.
Araﬂt›rma ekibinden Sean Raymond, “Oralarda bir yerlerde üzerinde yaﬂanabilir dünyalar›n kesinlikle var oldu¤una inan›yorum”
diyor. “Ama, bu dünyalar üzerindeki yaﬂam,
bizim tan›d›¤›m›zdan çok farkl› olabilir. Baﬂka gezegen sistemlerinde bu tür dünyalar›n
oluﬂmas›yla, bunlardan bize bakan yaﬂam
formlar›n›n oluﬂmas› aras›nda pek çok evrim
basama¤› var”.
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