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Uzayl› Olsa Olsa
Oradad›r!..
‹lk bak›flta 37 Gem, dikkat çekici bir y›ld›z
de¤il. ‹kizler tak›my›ld›z›n›n 37. en parlak
y›ld›z›. 42 ›fl›ky›l› uzakl›kta, ünlü Orion
(Avc›) tak›my›ld›z›n›n hemen
güneydo¤usunda. Kararl›, orta yafll› bir
y›ld›z olan 37 Gem, Günefl’ten yaln›zca biraz
daha s›cak ve parlak. S›radan gibi görünen
bu y›ld›z› birdenbire ilgi oda¤› haline
getirense, e¤er varsa Dünya d›fl› canl›lar›n
aranmas› gereken ilk yer olmas›. 
Arizona Üniversitesi’nden astrobiyolog
Maggie Turnbull, NASA’n›n iddial›
projelerinden olan ve yaklafl›k 10 y›l sonra
uzaya f›rlat›lacak olan Dünya Benzeri
Gezegen Kaflifi (Terrestrial Planet Finder –
TPF) uydu tak›m› için hedef belirlemekle
görevli. Turnbull, uzayl›lar›n rahat bir
yaflam sürdürebilecekleri bir gezegenin
tafl›mas› gereken özellikleri tan›mlamakla

ifle bafllam›fl. Ölçütlerin aras›nda, bir y›ld›z
do¤arken ne kadar a¤›r metal içerdi¤i
(çünkü gezegenimiz ve bizler bunlardan
yap›l›y›z) ve yafl› da var (Dünya’da yaflam›n
tek hücrelilerden ak›ll› varl›klara kadar
evrimi için 4,5 milyar y›l gerekmifl).
Turnbull, parlak X-›fl›nlar› yayan genç
y›ld›zlar› tasnif d›fl› b›rakm›fl (bu güçlü
›fl›nlar yaflama dost de¤il). Küçük ikili
sistemlerdeki y›ld›zlar da elenmifl; çünkü
teleskopun dar bak›fl aç›s›nda ikinci bir
y›ld›z›n varl›¤›, Dünya gibi küçük
gezegenlerin saptanmas›n› güçlefltirir. 
Sonuçta araflt›rmac›, Dünya’ya en çok 100
›fl›ky›l› uzakl›kta bulunan 5000 kadar
y›ld›zdan baraj› geçen 30 tanesini, TPF ile,
Avrupa Uzay Ajans›’n›n benzer bir projesi
olan Darwin’in yürütücülerine sundu. Ancak
Turnbull’un favorisi, 37 Gem. Nedeni,
Güneflimize en çok onun benziyor olmas›. 
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Dünyam›z›n atmosferinin nereden geldi¤i
bilmecesini çözmek için araflt›rmac›lar,
ipuçlar›n› ksenon ve kripton gibi soy gaz-
lar›n miktarlar›nda ar›yorlar.  Nedeni, bu
gazlar›n son derece kararl› olmalar› ve
pek ender tepkimeye girmeleri. Bunlar›n
miktarlar› da Günefl’teki miktarlar› and›r›-
yor. Normal olarak ç›kart›lmas› gereken
sonuç, atmosferimizin de Günefl’i (ve dola-
y›s›yla Dünya’y›) oluflturan malzemeden
yap›l› oldu¤u. Ancak bir sorun var: Kse-
non miktar›, Günefl’teki oran›n hayli alt›n-
da. Bu eksiklik, atmosferin bir k›sm›n›n,
öteki soy gazlara oranla üzerlerinde daha
az ksenon ba¤layan kuyrukluy›ld›zlarca
tafl›nm›fl olmas› durumunda aç›klanabili-
yor. Araflt›rmac›lar, atmosferdeki gazlar›n
derifliminin aç›klanabilmesi için gereken
kuyrukluy›ld›z kökenli malzeme miktar›-
n›n görece küçük oldu¤unu hesaplam›fl-
lar. Sonuç: Dünya’ya okyanuslar› olufltura-
bilecek say›da kuyrukluy›ld›z çarpmam›fl.
Bu durumda su ve öteki uçucu mad-
delerin gezegenin oluflumu s›ras›nda var
olmalar› ve Dünya’n›n tarihinin çok erken
evrelerinde yaflam için uygun ortam›
yaratm›fl olmalar› gerekiyor. 
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ABD’nin Ulu-
sal Radyo
Gökbilim Göz-
lemevi’nden
Greg Taylor
ve ekibi sar-
mal çizerek
birbirlerine
yaklaflan sü-

perdev kütleli iki karadelik keflfettiklerini
düflünüyorlar. Ekibin inceledi¤i cisim, Per-
seus tak›my›ld›z›n›n yan›nda, Dünya’dan
760 milyon ›fl›ky›l› uzakl›kta (Küçük Si-
metrik Cisim 0402+379) tan›ml› yap›. Cis-
min, Atlantik’ten Pasifik’e kadar uzanan
bir kuflak üzerinde 10 radyo teleskoptan
sa¤lanan ve bilgisayarla birlefltirilen gö-
rüntüsünde iki parlak radyo kayna¤› belir-
lenmifl. Ekip, birbirlerine yaln›zca 30-40
›fl›ky›l› uzakl›kta bulunan iki kayna¤›n dev
kütleli birer karadelikten baflka bir fley
olamayaca¤› görüflünde.
Keflif, Einstein’›n genel görelilik kuram›n-
da öngörülen kütleçekim dalgalar›n› ara-
yan bilimadamlar›n› da heyecanland›rd›.
Çünkü, dev karadelik çarp›flmalar›n›n,
Dünya’dan izlenebilecek kadar güçlü küt-
leçekim dalgalar› yaymalar› gerekiyor. 
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Jüpiter Hat›ras›

NASA, geçti¤imiz Kas›m ay›nda halen
Satürn’e do¤ru yol almakta olan Cassini uzay
arac›n›n, Jüpiter’in hemen yan›ndan geçerken
çekti¤i görüntülerle oluflturulan, gezegenin
en net ve ayr›nt›l› foto¤raf›n› yay›nlad›. 
Araç dev gezegene 10 milyon km mesafede en
yak›n noktas›ndayken oluflturulan görüntüde
Jüpiter’in atmosferinde de¤iflik kimyasal
bileflimdeki bulutlar ve Dünya’y› yutabilecek
büyüklükte bir f›rt›na girdab› olan "Büyük
K›rm›z› Leke" ola¤anüstü ayr›nt›da
izlenebiliyor. Cassini’nin Satürn’ün
yörüngesine bu y›l›n 1 Haziran tarihinde
girmesi bekleniyor. Araç, alt› ay sonra da
tafl›d›¤› Huygens sondas›n› Satürn’ün dev
uydusu Titan’›n üzerine b›rakacak.
Gökbilimcilere göre, Titan’›n yüzeyini
maskeleyen kal›n atmosfer tabakalar›ndan
geçecek olan sonda, sonunda bir s›v› metan
okyanusuna düflebilir.
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