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Bir gökbilim ekibinin bulgular›na göre,
gökadam›z Samanyolu’nun merkez
bölgesinde yaflam flans› hiç olmad› ve
olmayacak. Nedeni, burada her 20 milyon
y›lda bir milyonlarca yeni y›ld›z›n bir anda
do¤mas› ve bunlar aras›ndaki k›sa ömürlü
büyük y›ld›zlar›n bölgeyi  süpernova
patlamalar›yla sterilize etmesi. 
Harvard-Smithsonian Astrofizik
Merkezi’nden Antony Stark ve ekip
arkadafllar› bu sonuca, Güney Kutbu
yak›nlar›nda bulunan Antarktika Milimetre-
alt› Teleskop ve Uzaktan Kumandal›
Gözlemevi (Antarctic Submillimeter
Telescope and Remote Observatory –
AST/RO) ile yapt›klar› gözlemlerle
ulaflm›fllar. 
Araflt›rmac›lara göre her y›ld›z oluflum
patlamas› için gereken muazzam miktardaki
gaz, gökada merkezine 500 ›fl›ky›l› uzakl›kta

bulunan bir madde halkas›ndan geliyor. Gaz
bu halkada gökadan›n merkezi çubu¤u
denen, 6000 ›fl›ky›l› uzunlu¤unda oval bir
yap›n›n etkisiyle toplan›yor. Kütleçekim
kuvvetleri ve bu çubukla giriflilen
etkileflimler, halkadaki gaz›n giderek daha
yüksek yo¤unluklara ve sonunda bir
“dökülme noktas›na” ulaflmas›na yol aç›yor.
Bu noktada gaz, halkan›n her noktas›ndan
gökada merkezine çökeliyor ve çemberden
gelen gaz kütleleri, birbirlerini daha da
s›k›flt›rarak muazzam ölçekte bir y›ld›z
oluflumunu tetikliyorlar. 
Stark, halkadaki gaz›n yo¤unlu¤unun kritik
noktaya yaklaflt›¤›n› kaydederek 10 milyon
y›l içinde yeni bir y›ld›z oluflum patlamas›
bekliyor. Kritik nokta afl›ld›¤›nda, 30 milyon
Günefl kütlesinde gaz merkeze boflalacak.
Bu miktar, Samanyolu’nun merkezinde
bulundu¤u düflünülen yaklafl›k 3 milyon

Günefl kütlesindeki karadeli¤in yutma
kapasitesinin çok üzerinde. Stark, durumu
“köpe¤in su kab›n› itfaiye hortumuyla
doldurmaya çal›flmak” olarak betimliyor.
Merkezi istila eden gaz, yutulmak yerine
milyonlarca yeni y›ld›z oluflturacak. Bunlar
aras›nda oluflacak dev y›ld›zlar, birkaç
milyon y›ll›k ömürlerinin sonunda
süpernova patlamalar›yla etraf› cehenneme
çevirecek. H›zl› y›ld›z oluflum süreci
nedeniyle bir araya s›k›flm›fl milyonlarca
y›ld›z›n birlikte yapaca¤› etki, tüm gökada
merkezini “k›s›rlaflt›racak” ve olas› Dünya
benzeri gezegenlerde filizlenmeye bafllam›fl
olabilecek yaflam› bir anda ortadan
kald›racak. 
Bizim Dünyam›z ise flansl›: Gökada
merkezinden 26.000 ›fl›ky›l› gibi güvenli bir
uzakl›kta bulundu¤u için tehlike yok. 
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Uzayda So¤uk fieker
Gökbilimcilerin Dünya’ya 26.000 ›fl›ky›l›
uzakl›kta Samanyolu’nun merkezine yak›n
so¤uk bier gaz ve toz bulutu içinde
keflfettikleri fleker molekülü, yaflam›n ortaya
ç›kmas› için gerekli moleküler yap›tafllar›n›n
ilk olarak y›ld›zlararas› bofllukta
sentezlenmifl olabilece¤ini gösteriyor. 
Araflt›rmac›lar, 8 atomdan yap›l›
glikolaldehid adl› fleker molekülünün iki
karbon, iki oksijen ve 4 hidrojen atomundan
yap›l› oldu¤unu belirtiyorlar. ‹ki karbonlu
fleker de denen bnu molekül, 3 karbonlu bir
flekerle birleflerek, riboz denen befl karbonlu
bir fleker oluflturabiliyor. Ribozlar da canl›
organizmalar›n genetik kodlar›n› tafl›yan
DNA ve RNA moleküllerinin  omurgalar›n›
oluflturuyor. 
fieker molekülü, Sagittarius B2 adl› bulut

içinde belirlenmifl. Birkaç ›fl›ky›l› çap›nda
olan bu bulutlar yeni y›ld›zlar› oluflturan
hammaddeler.  Araflt›rmac›lar ayn› molekülü
2000 y›l›nda bulutun daha s›cak
bölgelerinde keflfetmifllerdi. Bu kez
bulundu¤u yerse, tüm moleküler
hareketlerin durdu¤u “mutlak s›f›r”dan
yaln›zca 8 derece yüksek, yani -265 °C

s›cakl›kta bulunan bir bulut bölgesi. Bu da
yaflam›n yap›tafllar›n›n uzay›n dondurucu
so¤u¤unda varl›¤›n› sürdürüp, y›ld›zlar›n
çevresinde gezegen sistemleri olufltuktan
sonra so¤uk d›fl bölgelerde varl›klar›n›
sürdürebiliyorlar. Bu bölgeler de büyük
ölçüde donmufl sudan oluflan
kuyrukluy›ld›zlar›n ortaya ç›kt›¤› yerler.
Birçok bilimadam› da,   oluflumu s›ras›nda
organik moleküllerin ayakta kalmas›na
elvermeyecek derecede s›cak olan Dünya’ya
yaflam tohumlar›n›n, üzerine düflen ya da
yan›ndan geçen bir bir kuyrukluy›ld›z
taraf›ndan tafl›nm›fl olabilece¤ini düflünüyor. 
Ancak, fleker molekülünün, keflfedildi¤i
bulut içinde yaflama do¤ru evrilmesi
olas›l›¤›, bir yukar›daki haberin içeri¤i
gözönünde tutuldu¤unda hayli düflük!..
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Samanyolu Merkezinde 
Yaflam ‹çin fians Yok

B ‹ L ‹ M  V E  T E K N L O J ‹  H A B E R L E R ‹


