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Gökbilimciler keﬂfedilen öteki
gezegenlerin bir ço¤unda bu sürecin
iﬂaretlerini görüyorlar. E¤er Gliese
581c de ötekiler gibi ﬂimdi bulundu¤u
yere uzaklardan geldiyse, üzerindeki
buzlar erimiﬂ ve tüm gezegeni saran
ve üzerinde yaln›zca küçük adalar ve
buzda¤lar› bulunan bir okyanus ortaya
ç›km›ﬂ olabilir. Gezegenin büyük
kütlesinin uzaya da¤›l›p seyrelmesine
izin vermedi¤i kal›n atmosferi
nedeniyle yüzeyindeki bas›nç,
Dünya’dakinin iki kat› olabilir.
Atmosferinin bileﬂimi de Dünya’n›nkini
and›rabilir. Keﬂfi yapan gökbilimcilere
göre s›v› suyun varl›¤›, yaﬂam›n da var
olabilece¤inin iﬂareti. Daha önemlisi, 040 derece aras›ndaki yüzey s›cakl›¤›n›n
canl›lar›n yaﬂamas›na uygun olmas›.
Gliese 581c’nin y›ld›z›ndan uzakl›¤›
yaln›zca 10,7 milyon kilometre. Bu,
Dünya-Güneﬂ uzakl›¤›n›n 1/14’ü kadar.
Bir yörünge turunu da yaln›zca 13
günde tamaml›yor. K›rm›z› cüce
y›ld›zlar Güneﬂ’e göre daha az enerji
yayd›klar›ndan, üzerinde bildi¤imiz
yaﬂam biçimleri için vazgeçilmez koﬂul
olan s›v› suyun varl›¤›na izin verecek
s›cakl›ktaki “yaﬂam bölgesi”, y›ld›za
daha yak›n. Güneﬂ Sistemi’nin görece
uzak olan yaﬂam bölgesi içindeyse
yaln›zca Dünya yer al›yor.
Gliese 581c Dünya’ya ne kadar
benziyorsa, y›ld›z›n›n özellikleri
Güneﬂ’inkilerden o kadar uzak.
Gezegenin ufkunu doldurup dev gibi
görünen y›ld›z›, asl›nda Güneﬂ’in üçte
biri büyüklükte ve yayd›¤› ›s›,
Güneﬂ’inkinin 50’de biri.
Bu özellikleriyle gezegenin gelecekte
Dünya-d›ﬂ› yaﬂam araﬂt›rmalar› için
baﬂl›ca hedeflerden biri olaca¤›ndan
kuﬂku yok. Baz› araﬂt›rmac›lara göre,
y›ld›z›na yak›nl›¤› nedeniyle gezegen
“kütleçekim kapan›na” yakalanm›ﬂ ve
dolay›s›yla yaln›zca bir yüzü y›ld›z›na
dönük olabilir.
Keﬂfi yapan Udry de yaﬂam konusunda
fazla iyimseri¤e karﬂ› uyar› yap›yor.
“Yaﬂam›n yads›namaz kan›t› için Dünya
kütlesinde, Güneﬂ gibi bir y›ld›z ve 365
günlük bir yörünge gerekiyor. Ama
tabii böyle bir keﬂfe ad›m ad›m yol
alaca¤›z.”
Science, 27 Nisan 2007
Daily Telegraph, 25 Nisan 2007
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Helix Bulutsusu’nda Bir
Güneﬂ Sisteminin
Enkaz›
NASA’n›n Spitzer K›z›lötesi
teleskopu, ünlü Helix (sarmal)
Bulutsusu’nun merkezinde, olas›
kuyrukluy›ld›z çekirdekleri gibi kat›
cisimlerin çarp›ﬂmas›ndan oluﬂan
tozlu bir disk belirledi. Bulutsunun
merkezindeki y›ld›z, 30.000 y›l önce
d›ﬂ katmanlar›n› uzaya salm›ﬂ olan
çok s›cak (110.000 derece) bir beyaz
cüce. Y›ld›z›n uzaya püsküren d›ﬂ
katmanlar›n›n çevredeki tozu
süpürmüﬂ olmas› gerekirdi. Ancak
Spitzer teleskopu, y›ld›zdan 35-150
Astronomik Birim (k›saca AB denen
bir Astronomik Birim, Dünya’n›n
Güneﬂ’ten ortalama uzakl›¤› = 150
milyon km) uzakl›kta bir disk
oluﬂturan yo¤un tozun varl›¤›n›
belirledi (Resmin merkezindeki
k›rm›z› daire, çok küçük oldu¤u için

net görüntülemeyen diskin
oluﬂturdu¤u parlama).
Gökbilimciler bu tozun, bizim Güneﬂ
Sistemimizin d›ﬂ s›n›rlar›ndaki Kuiper
Kuﬂa¤›’ndakiler gibi kat› cisimlerin
çarp›ﬂmas›n›n kal›nt›s› oldu¤u
görüﬂündeler. E¤er ﬂimdi beyaz cüce
olan orijinal y›ld›z›n çevresinde bir
zamanlar büyük kütleli gezegenler
dolaﬂ›yorduysa, y›ld›z›n d›ﬂ
katmanlar›n› uzaya salarak kütle
kaybetmesi nedeniyle yörüngelerinin
karmaﬂaya kap›lmas›, bunun da
Helix’deki Kuiper Kuﬂa¤› benzerini
kar›ﬂt›rm›ﬂ olmas›, ve görece çok
say›da çarp›ﬂmaya yol açm›ﬂ olmas›
olas›.
Ayr›ca, hareketlendirilen enkaz›n bir
k›sm›n›n beyaz cüce üzerine düﬂmüﬂ
olmas› gerekiyor. Bu da ﬂimdiye
kadar tam anlaﬂ›lamayan bir olguya;
beyaz cücenin yayd›¤› ola¤and›ﬂ›
ölçekte X-›ﬂ›nlar›na bir aç›klama
getiriyor.
Sky & Telescope, May›s 2007
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