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Yaﬂam›n
Rengi:
K›rm›z›
ABD Washington’daki Carnegie Enstitüsü’ndeki gökbilimciler, HR 4796A adl›
y›ld›z› çevreleyen diskte karmaﬂ›k organik moleküllere rastlad›lar. Sadece 8
milyon yaﬂ›nda olan bu “bebek” y›ld›z›n
çevresindeki toz bulutunun gezegen
oluﬂumunun ileri aﬂamalar›nda oldu¤u
düﬂünülüyor.
Hubble Uzay Teleskopu’yla yap›lan gözlemlerde, araﬂt›rmac›lar y›ld›z›n ›ﬂ›¤›n›n
toz diski taraf›ndan saç›larak k›rm›z› bir
görünüm ald›¤›n› saptad›lar. Bu renkten ancak “tolin” olarak adland›r›lan
büyük karbon molekülleri sorumlu ola-

bilir. Elde edilen tayf, demir oksit gibi
baﬂka moleküllerin neden oldu¤u k›rm›z› saç›lmayla kar›ﬂmayacak kadar tan›mlay›c›.
Tolinler, günümüzde gezegenimizin atmosferinde do¤al olarak bulunmuyor.
Çünkü atmosferdeki oksijenle aralar›
pek iyi de¤il. Ancak, bu moleküllerin
milyarlarca y›l önce, ilkel Dünya’da bulundu¤u ve canl›lar›n ortaya ç›kmas›nda
rol sahibi olduklar› düﬂünülüyor. Tolinlere Güneﬂ Sistemi’nde de rastlan›yor.
Kuyrukluy›ld›zlarda ve Satürn’ün uydusu Titan’da bu moleküllerin bulundu¤u

biliniyor. Titan atmosferine k›rm›z›ms›
rengini veren de bu moleküller.
Bizden yaklaﬂ›k 220 ›ﬂ›k y›l› uzakta bulunan HR 4796A’y› çevreleyen toz diski,
1992 y›l›nda keﬂfedildi¤inde, gökbilimcileri epeyce heyecanland›rm›ﬂt›. Çünkü
oluﬂum aﬂamas›nda keﬂfedilen ilk y›ld›z
sistemiydi. Diskin içerdi¤i tozsa büyük
olas›l›kla bizim sisteminizdeki asteroitler ve kuyrukluy›ld›zlar gibi küçük cisimlerin çarp›ﬂmas›yla oluﬂuyor. Sistemin ileri oluﬂum aﬂamas›nda bu tozlar
gezegenlerin üzerinde ya¤acak, onlar›
kaplayacak ve belki de oluﬂacak yaﬂam›n kayna¤› olacaklar.
HR 4796A, Güneﬂ’ten biraz daha farkl›
bir y›ld›z. Kütlesi, onunkinin iki kat› kadar ve ondan bir o kadar daha s›cak.
Yayd›¤› ›ﬂ›n›msa Güneﬂ’inkinin yaklaﬂ›k
20 kat› kadar. Araﬂt›rma ekibinden
John Debes, bu sistemin incelenmesiyle,
gezegenlerin farkl› koﬂullarda nas›l
oluﬂtu¤unun ve hatta belki de yaﬂam›n
temellerinin nas›l at›laca¤›n›n anlaﬂ›labilece¤ini söylüyor.
Eurekalert, 3 Ocak 2008

“Sadece Su Ekleyin!”
Arecibo Gözlemevi’ndeki dev radyoteleskopla gözlem yapan bir grup gökbilimci, 250 milyon ›ﬂ›k y›l› uzakl›ktaki
Arp 220 adl› bir gökadada yaﬂam için
çok önemli iki moleküle rastlad›lar.
Metanamin ve hidrojen siyanid, amino
asitlerin en önemli yap›taﬂlar› olan iki
molekül.
Projede çal›ﬂan gökbilimci Robert
Minchin, “Sadece su ekleyin!” diyor ve
aç›kl›yor: Metanamin ve hidrojen siyanid, yaﬂam›n en temel bileﬂiklerinden
ikisi. Çünkü suyla bileﬂik oluﬂturarak,
en basit aminoasit olan glisini yani
Dünya’da yaﬂam için çok gerekli olan
bir bileﬂeni oluﬂturuyorlar.
Arp 220, y›ld›z oluﬂumunun ﬂiddetle
gerçekleﬂti¤i bir yer. Bunun nedeniyse,
asl›nda çarp›ﬂmakta olan iki sarmal gökadadan oluﬂmas›. Gökadalar çarp›ﬂ›rken, içerdikleri gazlar s›k›ﬂ›yor ve böylece y›ld›z oluﬂumu tetikleniyor.
Arecibo Gözlemevi’nin 305 metrelik çana¤›yla gökaday› çeﬂitli radyo dalgaboylar›nda inceleyen ekip, burada bulunmas› olas› çeﬂitli molekülleri saptamaya ça-
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l›ﬂ›yorlard›. Arecibo’da çal›ﬂan gökbilimci Tapasi Gosh, tam olarak belli molekülleri aramad›klar›n›, o nedenle ne bulacaklar›n› pek de bilmediklerini belirtiyor.
Her molekül farkl› bir dalgaboyunda
›ﬂ›ma yap›yor. T›pk› iki insan›n parmak
izinin ayn› olmay›ﬂ› gibi, her molekül
de farkl› dalgaboylar›nda ›ﬂ›ma ya da
so¤urma yap›yor. Bu nedenle, gözlenen moleküllerin ne olduklar›n› bul-

mak için, laboratuarda elde edilmiﬂ verilerle karﬂ›laﬂt›rmak yeterli.
Eski Arecibo gökbilimcisi olan Emmanual Momjian’sa, bu molekülleri görebilmemiz için Arp 220’de bunlardan
çok miktarda olmas› gerekti¤ini öne
sürüyor ve ﬂöyle devam ediyor: “Yeni
y›ld›zlar›n ve gezegenlerin oldu¤u bir
yerde yaﬂam›n bileﬂenlerinin bu kadar
bol miktarlarda bulunmas› ilgi çekici.”
Cornell Üniversitesi Bas›n Bülteni, 11 Ocak 2008

