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Garip Gezegen ﬁaﬂ›rt›yor
HAT ad› verilen küçük çapl› teleskoplardan
oluﬂan bir a¤dan yararlanan gökbilimciler,
ﬂimdiye kadar keﬂfedilen 150’den fazla
Güneﬂ-d›ﬂ› gezegenden oldukça farkl› bir
gezegen keﬂfettiler. HAT-P-1 ad› verilen
gezegen, Lacerta (Kertenkele) tak›my›ld›z›
bölgesinde Dünya’dan 450 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta
bir ikili y›ld›z sisteminin üyelerinden birinin
çevresinde dolan›yor. Jüpiter’inkinin 1,38
kat› çap›yla ﬂimdiye kadar keﬂfedilen en

büyük gezegen olan HAT-P-1’in kütlesiyse,
Jüpiter’in yar›s› kadar. Keﬂfi yapan ekipten
Gaspar Bakos’a göre “dev bir mantardan
daha hafif olan” gezegenin yo¤unlu¤u,
suyun yo¤unlu¤unun yaln›zca dörtte biri
kadar. “E¤er yeterince büyük bir küvet
olsayd›, Satürn gibi bu gezegen de
küvetteki suda yüzerdi. Ancak, su üzerinde
Satürn’den üç kat daha yüksekte dururdu.”
HAT-P-1, y›ld›z› çevresinde bir turunu 4,5

günde tamaml›yor. Y›ld›z›na uzakl›¤›ysa
Dünya’n›n Güneﬂ’e olan uzakl›¤›n›n (150
milyon km) 20’de biri kadar. Gezegen,
y›ld›z›n›n önünden geçerken iki saatten
biraz fazla süreyle y›ld›z›n ›ﬂ›¤›nda yapt›¤›
%1,5 oran›ndaki azalma gözlenerek
bulunmuﬂ. HAT-P-1’in y›ld›z›, ADS 16402
diye tan›mlanan bir ikili y›ld›z sisteminin
üyesi. Sistemin y›ld›zlar› aras›ndaki uzakl›k,
Dünya-Güneﬂ uzakl›¤›n›n 1500 kat›. Her iki
y›ld›z da Güneﬂimize benziyor; ancak yaﬂlar›
daha genç: 3,6 milyar y›l. Güneﬂ’in yaﬂ›ysa
4,5 milyar y›l olarak hesaplan›yor.
HAT-P-1, s›rad›ﬂ› özelliklerine karﬂ›n,
ola¤anüstü düﬂük yo¤unlu¤u aç›s›ndan tek
de¤il. Rakibi, gezegen oluﬂum
denklemlerinin öngördü¤ünden %20 daha
ﬂiﬂkin olan HD209458b. HAT-P-1’in çap›ysa,
beklenenin %24 üzerinde.
Gezegen kuramc›lar›, bu iki garip dünyan›n
normalin hayli üzerindeki boyutlar›n›
aç›klamakta zorlan›yorlar. Bunlar›n gezegen
yap›s› denklemlerinin öngördü¤ünden daha
ﬂiﬂkin olabilmeleri, ancak derindeki
katmanlar›na daha fazla ›s› giriﬂiyle
mümkün olabilir.
Gezegenin merkezine enerji iletebilmenin
bir yolu, Güneﬂ Sistemimizdeki dev gaz
gezegenlerden Uranüs gibi bu gezegeni de,
dönüﬂ ekseni tutulum eksenine dik de¤il
paralel olacak biçimde “devirmek”.
Ancak bu “devrilme” çok özel koﬂullar
gerektirdi¤inden, hem ADS 16402 hem de
HAT-P-1’in yat›k eksenlere sahip olmalar›,
düﬂük bir olas›l›k olarak de¤erlendiriliyor.
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