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Yaﬂam Nereden
Geliyor?
Amerikal› bir gökbilimci, uzayda
yaﬂam›n ancak Jüpiter benzeri dev
gaz gezegenlerine sahip güneﬂ
sistemlerinde ortaya ç›kabilece¤ini ve
Dünyam›za yaﬂam veren suyun da,
san›lan›n aksine gezegenimize
kuyrukluy›ld›zlarca de¤il, gaz devi
gezegenlerin iç Güneﬂ Sistemi’ne
f›rlatt›¤› göktaﬂlar›nca taﬂ›nd›¤›n› öne
sürdü. Kuram›n sahibi, Arizona
Üniversitesi Ay ve Gezegen
Laboratuvar› araﬂt›rmac›lar›ndan olan
ve üniversitenin Kuramsal Astrofizik
Program›’n› yöneten Prof. Jonathan
I. Lunine. Amerikan Ulusal Bilimler
Akademisi’nin dergisinde yay›mlanan
makalesinde Lunine, Mars ve Jüpiter
aras›ndaki asteroid kuﬂa¤›n›n,
geçmiﬂte günümüzdekinden çok daha
kalabal›k oldu¤unu, ancak Jüpiter’in
kütleçekim etkisiyle yörüngeleri
bozulan bu küçük cisimlerin
çarp›ﬂmalarla birleﬂip Mars kütlesinde
hatta daha büyük gezegen
embriyolar› oluﬂturduklar›n›, sonra da
Jüpiter’in güçlü kütleçekiminin
etkisiyle iç Güneﬂ Sistemi’ne
f›rlad›klar› görüﬂünü savundu.
Gezegenbilimciler, Dünyam›z›n
uydusu Ay’›n Güneﬂ Sistemi’nin
oluﬂumunu izleyen hareketli
dönemde Mars büyüklü¤ündeki bir
cismin çarpmas›yla Dünya’dan kopan
kaya ve tozdan oluﬂtu¤unu
düﬂünüyorlar. Ancak Lunine’in
görüﬂünü desteklemek için gösterdi¤i
kan›t, okyanuslardaki döteryum (a¤›r
hidrojen) izotopunun s›radan
hidrojene olan oran›. Ortalama bir
milyon parçada 150 olarak belirlenen
bu oran, Güneﬂ’te ve oluﬂumu
s›ras›nda çevresinde dolanan gaz ve
toz diskinde varolan orandan beﬂ ya
da alt› kat fazla. Gökbilimciler
Güneﬂ’i oluﬂturan diskteki döteryum
oran›n›, Jüpiter üzerinde yap›lan
ölçümlerle belirlemiﬂ bulunuyorlar.
Okyanuslardaki döteryum zenginli¤i,
kuyrukluy›ld›zlardaki ortalama
düzeyinse yaklaﬂ›k üçte biri. Lunine,
"e¤er meteoritlerdeki oranlar asteroid
kuﬂa¤›ndaki ortalama döteryum
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oran›n› yans›t›yorsa, bu durumda
Dünya’daki suyun en önemli kayna¤›,
bu kuﬂaktan gelen gökcisimleri
olmal›" diyor. Araﬂt›rmac›ya göre
Mars’tan kopup Dünya’ya düﬂen
meteoritlerde ölçülen döteryumun
Dünya ortalamas›n›n üzerinde olmas›
da modeli destekliyor.
Son y›llarda Güneﬂ yak›nlar›ndaki en
az 50 y›ld›z›n çevresinde, ço¤unlu¤u
y›ld›zlar›na çok yak›n yörüngelerde
dolanan gaz devi gezegenler
bulundu¤unu kaydeden Lunine,
bunlar›n, uzak yörüngelerde
doland›klar› için Dünya’dan kolayca
belirlenemeyen daha çok say›da gaz
devinin varl›¤›na iﬂaret etti¤ini
söylüyor. Güneﬂlerine böylesine yak›n
dolanan (baz›lar› Güneﬂ’e Merkür’den
daha yak›n) gaz devleri, yayg›n
kurama göre güneﬂlerinin
uzaklar›nda oluﬂtuktan sonra yavaﬂ
yavaﬂ içeriye göç ediyorlar. Kimisi
güneﬂine çok yaklaﬂ›p tüm maddesini

ona transfer ederken, bu arada
Güneﬂ’e daha yak›n olas› Dünya
benzeri gezegenleri de y›ld›z›n içine
süpürüyor ya da uzay boﬂlu¤una
f›rlat›yor. Daha ﬂansl› gaz devleriyse,
y›ld›z›n oluﬂumunu tamamlamas› ve
çevresindeki gaz ve toz diskinin
da¤›lmas›yla o ana kadar yaklaﬂt›klar›
yerde kalabiliyorlar. Güneﬂ’e beﬂ
Astronomik Birim (AB = Dünya’n›n
Güneﬂ’e ortalama uzakl›¤› = 150
milyon km) uzakl›kta bulunan
Jüpiter, Dünya benzeri kayaç
gezegenlerde karbon temelli
canl›lar›n varolmas› için gerekli olan
s›v› suyun kararl› biçimde
bulunabilece¤i "yaﬂam kuﬂa¤›"n›n
oldukça d›ﬂ›nda. Jüpiter benzeri bir
gezegen, güneﬂine 3 astronomik
birim uzakl›kta olsayd›, iç tarafta
gene kayaç gezegenler bulunabilirdi.
Ancak gaz devi çevrede bulunan ve
su bar›nd›ran küçük asteroid ve öteki
art›klar› uzaklara savuraca¤›ndan,
kayaç gezegenler üzerinde su
bulunmas› düﬂük bir olas›l›k olurdu.
Tersine y›ld›zdan çok uzakta
olsayd›,bu kez gaz devinin y›ld›za
do¤ru savuraca¤› su taﬂ›yan
asteroidler, yaﬂam›n yeﬂeremeyece¤i
uzak ve so¤uk bir kuﬂakta
toplanacaklar, ve bu durumda y›ld›za
4-5 AB uzakl›kta kayaç gezegenler
ortaya ç›kacak ama bunlar buzla
kapl› so¤uk dünyalar olacakt›.
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