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Gökbilim Fark›
‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n en bilinen deniz
sald›r›lar›ndan biri, Alman denizalt›s›
U-47’nin, 1939 y›l›nda ‹ngiliz donanmas›n›n
‹skoçya’daki en korunakl› üslerinden birine
s›zarak HMS Royal Oak z›rhl›s›n› bat›rmas›yd›.
Savaﬂ›n hemen baﬂlar›nda gerçekleﬂtirilen bu
cesur sald›r›, denizalt›n›n komutan› Günther
Prien’e büyük ün kazand›rd›.

LOJ‹ HABERLER‹

Sald›r›n›n ﬂimdiye kadar pek bilinmeyen
yönüyse, Prien’in, olanaks›z gibi görünen bu
baﬂar›y›, gökbilim konusundaki bilgisine
borçlu oldu¤u. Gerçe¤i, Amerikan Gökbilim
Derne¤i’nin geçti¤imiz ay Washington’da
yap›lan toplant›s›nda ortaya koyan, ‹ngiliz
arﬂivlerinde sald›r›yla ilgili krokileri ve seyir
defterlerini incleyen gökbilimci Bradley
Schaefer.
Louisiana Eyalet Üniversitesi araﬂt›rmac›s›na
göre Prien, ‹skoçya’n›n ku›zeyindeki Orkney

Adalar›’nda bulunan ve a¤z› yüzeyin hemen
alt›nda yer alan engellerle korunan Scapa
Flow donanma üssüne girip ‹ngiliz savaﬂ
gemilerini bat›rabilece¤i konusunda amirlerini
ikna edebilmek için gökbilim hesaplar›ndan
yararland›.
Toplant›daki bildirisinde Schaefer, U-47
komutan›n›n plan›n› 13-14 ekim gecesi
gerçekleﬂece¤ini bildi¤i “en büyük gel-git”
üzerine kurdu¤unu aç›klad›. Bu tarihte Ay,
Dünya’ya en yak›n konumuna gelmiﬂ ve
Güneﬂ, Ay ve Dünya düz bir çizgi üzerinde
s›ralanm›ﬂlard›. Bu konumun yükseltti¤i sular
sayesinde engellerin üzerinden adeta
sürtünürcesine geçen U-47, Royal Oak’u
torpilleyerek bat›rm›ﬂ ve sald›r›da 833 ‹ngiliz
gemici yaﬂam›n› yitirmiﬂti. Ancak, gökbilim
bilgisinin yard›m etti¤i Prien’e ﬂans yard›mc›
olmam›ﬂ ve Alman komutan aniden körfezi
ayd›nlatan “kuzey ›ﬂ›klar›” nedeniyle baﬂka
gemilere sald›r› olana¤› bulamadan geri
dönmek zorunda kalm›ﬂt›.
Olay›n perde gerisine ›ﬂ›k tutan Schaefer’e
göre, “gökler, Dünya’daki tarihi olaylar›
insanlar›n fark›nda oldu¤undan daha fazla
etkiliyor”.
Science, 21 Ocak 2006

Güneﬂ D›ﬂ› Kuiper
Kuﬂaklar› m›?
Foto¤raflarda görülen iki parlak buz ve
toz diskinin, görece yak›n iki y›ld›z›n
çevresinde, Güneﬂ Sistemi’nin
s›n›rlar›ndaki Kuiper Kuﬂa¤›’n›n karﬂ›tlar›
oldu¤u düﬂünülüyor. Neptün’ün yörüngesi
d›ﬂ›nda yaklaﬂ›k 30 milyon km
geniﬂli¤inde bir halka biçimindeki Kuiper
Kuﬂa¤›, Güneﬂ Sistemi’nin oluﬂum
art›klar›n› bar›nd›ran, henüz yeterince
tan›mad›¤›m›z bir bölge. Baz›lar› 9.
gezegen oldu¤u tart›ﬂmal› hale gelen
Plüton’dan da büyük kaya ve buzdan
oluﬂmuﬂ irili ufakl› gökcisimleriyle, k›sa
dönemli kuyrukluy›ld›zlar›n kayna¤›.
Her ikisi de Dünya’dan 60 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta
bulunan bu diskler, görünür ›ﬂ›kta
gözlenebilen bu tozlu enkaz disklerinin
say›s›n› dokuza yükseltiyor. Ancak bu
ikisini ötekilerden ay›ran, 300 milyon
y›ldan daha yaﬂl› olmalar›, yani 4,6 milyar
yaﬂ›ndaki Güneﬂ Sistemimiz gibi kararl› bir
konuma gelmiﬂ olmalar›. ‹ki kuﬂak da,
yaﬂama elveriﬂli bölgeler ve gezegenlere
sahip olabilecek nitelikte y›ld›zlar›
çevreliyor. Disklerin iç bölümleri
art›klardan temizlenmiﬂ görünüyor.
Gökbilimciler bu temizli¤in olas›
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gezegenlerce yap›lm›ﬂ olabilece¤ini
düﬂünüyorlar.
Soldaki foto¤rafta görüﬂ hatt›m›za bir
parça e¤ik olarak izlenen geniﬂ disk, HD
53143 adl›, Güneﬂ’ten biraz daha küçük, 1
milyar yaﬂ›nda oldu¤u hesaplanan K s›n›f›
(turuncu) bir y›ld›z› çevreliyor. Sa¤da,
neredeyse tam kenardan görülen küçük
diskse HD 139664 adl›, Güneﬂ’ten biraz
daha büyük ve s›cak, F s›n›f› “sar›-beyaz”
bir y›ld›z›n çevresinde ve 300 milyon
yaﬂ›nda. Dar diskin keskin d›ﬂ s›n›rlar›,
görünmeyen bir eﬂ y›ld›zca kütleçekimsel
olarak traﬂlan›yor olabilece¤i izlenimini
veriyor. T›pk› Satürn ve Uranüs’ün

çevresindeki at›k disklerinin “çoban aylar”
taraf›ndan traﬂlanmas› gibi.
Hubble Uzay Teleskopu’yla Güneﬂ-d›ﬂ›
diskler üzerinde yap›lan bir araﬂt›rma, bu
kuﬂaklar›n 50 Astronomik Birimlik (1
Astronomik Birim (AB), Dünya’n›n Güneﬂ’e
olan ortalama uzakl›¤› = 150 milyon km)
“geniﬂ”, ya da 20-30 AB geniﬂli¤inde,
keskin d›ﬂ s›n›rlar› olan “dar” kuﬂaklar
olarak ayr›ld›¤›n› gösteriyor. Bizim Kuiper
Kuﬂa¤›m›z, Güneﬂ’ten 30 AB uzakl›ktaki
Neptün’ün yörüngesi d›ﬂ›ndan baﬂlay›p 50
AB’ye kadar uzayan dar bir kuﬂak.
NASA Bas›n Bülteni, 19 Ocak 2006

