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B‹L‹M VE TEKN

Yaflam Kuramc›s›
Yaflam›n› Yitirdi
1952 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i ünlü
laboratuvar deneyiyle yaflam için gerekli organik bileflimlerin Dünya’n›n bafllang›ç y›llar›ndaki ilkel atmosferinde sentezlenebilece¤ini gösteren bilimci Stanley Miller, 20 May›s günü 77 yafl›nda yaflama veda etti.
California Üniversitesi’nin (San Diego) Kimya Bölümü’nün kurucular›ndan olan Miller,
emekli olduktan sonra 1999 y›l›nda bir dizi

Güneflimiz
Çal›nacak m›?
Gökadam›z Samanyolu’nun, “Yerel Grup” denen küme içindeki dev komflusu Andromeda ile
birbirlerine yaklaflt›klar› ve milyarlarca y›l sonra
çarp›flacaklar› biliniyordu. Ancak, Harvard
Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden (ABD) Abraham Loeb ve Thomas Cox, bu çarp›flman›n san›landan çok daha önce gerçekleflece¤ini ve y›ld›z›m›z Günefl’in bu süreç sonunda küçük bir
olas›l›k da olsa, Andromeda taraf›ndan çal›nabilece¤ini öne sürdüler.
Loeb’e göre iki gökadan›n birleflmesi bu durumda Günefl henüz ömrünü tüketmeden gerçekleflecek “ve gökbilimci torunlar›m›z taraf›ndan izlenebilecek”. Tabii bunlar 10 milyonlarca kuflak
sonraki torunlar olacak; ama iki gökada sonuçta birleflti¤inde insan soyunun varl›¤›n› sürdürüyor olmas›, olas›l›k d›fl› say›lm›yor.
Birbirleri çevresinde bir tam turu tamamlay›p
saniyede 120 km h›zla yeniden bir iç geçifle
do¤ru yol almakta olduklar› neredeyse yar›m
yüzy›ld›r biliniyor. 1959’da yap›lan hesaplara
göre birbirlerine 2 milyon ›fl›ky›l›ndan daha fazla uzakl›kta bulunan iki gökada, günümüzden 4
milyar y›l sonra birbirlerinin içinden geçeceklerdi. Ancak, bu hesaplar tüm gökadalar›n muazzam karanl›k madde haleleri içinde yer ald›klar›
gerçe¤i bilinmeden yap›lm›flt›. Bilflgisayar benzetimlerinde gerekli düzeltmeleri yapan Loeb ve
Cox ise önümüzdeki geçiflin 2 milyar y›ldan daha k›sa sürede gerçekleflece¤ini öne sürüyorlar.
Yar›m milyon y›l sürece¤i hesaplanan bu süreçte gökadalar birbirlerinin içinden geçerken, herhangi iki y›ld›z›n çarp›flmas› çok küçük bir olas›l›k olarak de¤erlendiriliyor. Ancak birçok y›ld›z kütleçekim etkileflimlerinden pay›n› alacak,
bu arada içlerinden baz›lar› kendi gökadalar›ndaki yerlerinden koparak ötekine yerleflecek.
Araflt›rmac›lar flimdi bu geçifl sonras›nda Dünya’dan izlenecek gökyüzünün bilgisayar benzetimini haz›rl›yorlar.
Bu geçiflten sonra Samanyolu ve Andromeda
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felç geçirmifl ve bir özel hastanede tedavi
görmekteydi.
Miller 1950’li y›llarda Nobel Ödüllü kimyac›
Prof. Harold Urey’in doktora ö¤rencisi olarak araflt›rmalar yürütürken 1953 y›l›nda
Science dergisinde yay›mlanan ünlü makalesinde yaln›zca hidrojen, su, amonyak ve metandan yaflam›n yap›tafllar›n› üretmeyi baflard›¤› deneyini aç›klad›.
Prof. Urey’in daha önce bir toz bulutu içinde ortaya ç›kan ve bafllang›çta hidrojen, su,
amonyak ve metandan oluflan bir atmosferle
çevrili oldu¤unu varsayd›¤› s›cak ve ç›plak
ilkel Dünya’da yaflam için gerekli organik bileflimlerin nereden geldi¤i konusunda kimsenin fikri yoktu. Bunun üzerine Miller, hidrojen ve metan gaz› doldurulmufl küre biçimli
bir cam flifleye su ve amonyak ekledi ve flimbirbirlerinin çevresinde daha h›zl› dolanacaklar
ve günümüzden 3,5 y›l sonra yeni bir geçiflin
ard›ndan, günümüzden 5 milyar y›l sonra süperdev eliptik bir gökada halinde birleflecekler.
‹ki araflt›rmac›, 2 milyar y›l sonraki ilk geçiflte
Günefl’in Samanyolu’nun çalkant›ya u¤rayacak
diski üzerinde, merkezden 26.000 ›fl›ky›l› uzakl›ktaki yerini koruyaca¤›n›, ancak %12 olas›l›kla
da Samanyolu’ndan koparak eski merkezden
65.000 ›fl›k y›l› uzakl›kta, etkileflimin oluflturaca-

fleklerle Günefl’ten gelen yüklü parçac›klar›n
atmosferde yapt›klar› yük boflalt›m›n› taklit
etmek üzere kar›fl›ma elektrik verdi. Bir hafta içinde Miller, deney fliflesinde yaflam›n yap›tafllar› olan aminoasitleri de içeren bir
“molekül çorbas›” oluflturmufltu.
Miller, medyada hemen yank› bulan
deneylerine emekli oluncaya kadar 40 y›l
süreyle La Jolla’daki Scripps Oflinografi
Enstitüsü’nde devam etti. ABD’nin sayg›n
bilim kuruluflu Ulusal Bilimler Akademisi’ne
üye seçilen Miller, 1983 y›l›nda da
Uluslararas› Yaflam›n Köklerini Araflt›rma
Derne¤i’nin Oparin Madalyas›’n› ald› ve
1986-1989 y›llar› aras›nda ad› geçen
derne¤in baflkanl›¤›n› yürüttü.
California Üniversitesi (San Diego) Bas›n Aç›klamas›, 24 May›s 2007

¤› bir y›ld›z kuyru¤u üzerinde bir yere konaca¤›n› düflünüyor. Samanyolu’ndan f›rlat›lma olas›l›¤› sonraki geçifllerde s›ras›yla %30 ve %48’e
kadar ç›k›yor. Birleflme tamamland›¤›ndaysa
Günefl’in dev gökada d›fl›na savrulmas›
olas›l›¤› %68. Daha birleflme tamamlanmadan
Güneflimizin Andromeda taraf›ndan çal›nma
olas›l›¤›ysa yaln›zca %2,7.
www.nature.com, 15 May›s 2007

