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Plüton art›k gezegen de¤il

Gezegenin
yeni tan›m›

Uluslararas› Astronomi Birli¤i, gezegenin tan›m›n› yapt›. Buna göre Plüto s›n›fta kald›; yani
art›k bir gezegen de¤il. Yeni keﬂfedilen ve Plüto’dan daha büyük oldu¤u düﬂünülen Eris ve
küçük gezegelerden biri olan Ceres’le birlikte “cüce gezegenler” s›n›f›na al›nd›. 9 gezegenden
oluﬂtu¤unu bildi¤imiz Güneﬂ Sistemi ailesinde art›k 8 gezegen var.
‹nsanlar, eski ça¤lardan bu yana,
gökyüzündeki baz› nesnelerin y›ld›zlara
göre hareketli oldu¤unu görmüﬂler. Eski Yunanl›lar, gökyüzünde dolaﬂan bu
nesnelere “asteres planetai” (gezen y›ld›zlar) demiﬂler. Ancak, o zamanlar her
ﬂeyin Dünya çevresinde doland›¤› san›ld›¤›ndan, bir gökcisminin gezegen olmas› için gökyüzünün y›ld›zlardan oluﬂan fonunda hareketli olmas› yeterliydi.
‹ﬂte bu tan›ma uygun olarak, o zaman›n
gezegenlerinin say›s› yediydi: Bildi¤imiz
Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn’ün yan› s›ra, Güneﬂ ve Ay da gezeB‹L‹M ve TEKN‹K 24 Ekim 2006

gen say›l›yordu.
Her ne kadar çok daha önce öngörülmüﬂ olsa da 1500’lü y›llarda “Güneﬂ
Merkezli Evren” modeli kabul görmeye
baﬂland›¤›nda, Güneﬂ gezegen s›n›f›ndan ç›kar›ld› ve onun yerini Dünya ald›.
Yine hemen hemen ayn› dönemde, Galileo’nun teleskopuyla Jüpiter’in çevresindeki dört parlak uyduyu keﬂfetmesiyle, Ay’›n da bir uydu oldu¤u anlaﬂ›l›nca,
o da gezegen s›n›flamas› d›ﬂ›nda kald›.
Gökbilimci William Herschel,
1781’de, gökyüzü gözlemleri yaparken,
önceleri kuyrukluy›ld›z oldu¤unu dü-

ﬂündü¤ü bir gökcismi keﬂfetti. Yap›lan
gözlemler sonucunda, bu gökcisminin
öteki gezegenler gibi yaklaﬂ›k dairesel
bir yörüngesinin oldu¤u hesapland› ve
kuyrukluy›ld›z olmad›¤› sonucuna var›ld›. Bu gezegen, Uranüs’ten baﬂkas› de¤ildi. Dikkatli gözlemler sonucunda
Uranüs’ün yörüngesindeki hareketi s›ras›nda keﬂfedilen küçük düzensizliklerin, yak›nlar›ndaki bir baﬂka gezegenin
kütleçekiminin etkisiyle oldu¤u düﬂünüldü. Nitekim aramalar›n sonucunda,
1846’da, Neptün keﬂfedildi. Uranüs’e
etki eden gezegen Neptün olmal›yd›.
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Cüce Gezegenler

Uluslararas› Astronomi Birli¤i’nin yeni tan›m›na göre “gezegenler” ve “cüce gezegenler”. Gökcisimlerinin büyüklükleri orant›l› olarak veriliyor.

Yap›lan hesaplar, Neptün’ün yörüngesindeki hareketinin de beklendi¤i gibi pek de düzenli olmad›¤›n› düﬂündürüyordu. Uranüs’ün yörüngesindeki düzensiz hareketi nas›l Neptün’ün keﬂfedilmesinde itici güç oluﬂturduysa, benzer ﬂekilde Neptün’le ilgili bu durum da
gökbilimcileri 9. gezegeni aramaya yöneltti. Bu aray›ﬂ, 1930’da Plüton’un
keﬂfiyle son buldu. (Bundan sonra da
10. gezegeni arama çal›ﬂmalar› baﬂlad›.
Bilim kurgunun alt›n ça¤›na denk geldi¤inden, 10. gezegen bundan sonra s›k
s›k bilim kurguda yer buldu). Sonradan
anlaﬂ›ld› ki, plüton Neptün’ü etkileyemeyecek kadar küçüktü. Voyager 2
uzay arac›n›n gözlemleri, Neptün’ün
kütlesinin yanl›ﬂ hesapland›¤›n› gösterdi ve böylece, asl›nda Neptün’ün yörüngesindeki hareketinin Plüton’dan kaynaklanmad›¤› anlaﬂ›ld›.
William Herschel’in Uranüs’ü keﬂfi,
Bode Yasas›’n› bir kez daha gündeme
getirdi. Gezegenlerin Güneﬂ’e uzakl›klar›n›n belli bir yasayla düzenlenmiﬂ oldu¤unu söyleyen Bode Yasas›’n› gökbilimciler pek önemsemiyorlard›. Ne var ki,
Uranüs de bu yasaya göre hemen hemen olmas› gereken yerde bulunuyordu. Pek bilimsel bir temeli bulunmuyor
gibi görünen bu yasaya göre, Mars ve
Jüpiter aras›nda da bir gezegen bulunmal›yd›. Zaman›n gökbilimcileri, bu gezegeni bulmak için kollar› s›vad›lar.
1801’de aranan ﬂey bulundu. Ceres ad›
verilen bu gökcismi, tam da olmas› gereken yörüngede dolan›yordu. Ancak,
1802’de, Heinrich Olbers, Ceres’le yaklaﬂ›k ayn› yörüngede dolanan Pallas’›
keﬂfetti. Gelen y›llar içinde, bu gökcisimlerinden daha fazlas› keﬂfedildi.
1851’de, say›lar› 15’e ulaﬂt›¤›nda, art›k

bu gökcisimlerinin gezegen olarak de¤il, farkl› bir kategoride ele al›nmalar›
gerekti¤i düﬂüncesi yayg›nlaﬂm›ﬂt›. Zaten, Herschel de bu gökcisimlerine gezegen de¤il, “y›ld›z benzeri” anlam›na
gelen “asteroit” demeyi önermiﬂti.
1860’lardan sonra, asteroitler art›k gezegen s›n›f›nda say›lm›yordu. Bu gökcisimlerine “küçük gezegen” denilmeye
baﬂland› ve böylece yeni bir s›n›f oluﬂmuﬂ oldu.
1930’da Plüton’un keﬂfedilmesinden
sonra, Güneﬂ Sistemi, 9 gezegen ve çok
say›da küçük gezegenden oluﬂan bir
sistem olarak kabul edilmeye baﬂland›.
Bunlar›n yan› s›ra, kuyrukluy›ld›zlar›n
da Kuiper Kuﬂa¤› olarak adland›r›lan ve
Neptün’ün yörüngesinin ötesinde bulunan bir kuﬂakta yo¤unlaﬂt›¤› düﬂünülüyordu. Kuiper Kuﬂa¤›, 1992 y›l›na kadar kuramsal olarak vard›. 1992’den
sonra, Plüton’un yörüngesini de içine
alan bu bölgede birtak›m buzlu gökcisimleri keﬂfedilmeye baﬂland›, t›pk› kuramlar›n öngördü¤ü gibi…
‹ﬂte bu kuﬂa¤›n keﬂfinden sonra,
Plüton’un durumu sorgulanmaya baﬂland›. Nas›l Ceres yörüngesini baﬂka
gökcisimleriyle paylaﬂt›¤› için gezegen
olam›yorsa, Plüton da ayn› durumda
olabilirdi. Geçti¤imiz birkaç y›l içinde
keﬂfedilen Sedna ve Quaoar gibi büyüklükleri Plüton’unkine yaklaﬂan Neptünötesi cisimler, tart›ﬂmalar› iyice alevlendirdi. 29 Temmuz 2005’te keﬂfi duyurulan ve geçti¤imiz günlerde ad› Eris konan 2003 UB313, barda¤› taﬂ›ran damla
oldu. Çünkü Eris, Plüton’dan büyüktü.
Gökbilimciler, geliﬂen teleskoplar ve görüntüleme teknikleri sayesinde benzer
gökcisimlerinden daha yüzlercesinin
keﬂfedilebilece¤ini düﬂünüyorlar. Yani,

Plüton bu bölgede bulunan çok say›da
gökcisminden yaln›zca biri.

Gezegenin Yeni Tan›m›
Bir süredir gezegen tan›m›n›n yeniden yap›lmas› için çal›ﬂan Uluslararas›
Astronomi Birli¤i (IAU), gezegenin yeni
bir tan›m›n› yapmak üzere A¤ustos
2006’da toplanma karar› ald›. Bu konu
üzerinde çal›ﬂan bir grup gökbilimci,
çal›ﬂmalar›n›n sonucunda ortaya ç›kan
gezegen tan›m›n› duyurdular. Buna göre bir gökcismi, (1. koﬂul) kendisi de bir
y›ld›z ya da bir gezegenin uydusu olmamak koﬂuluyla bir y›ld›z›n çevresinde
dolan›yorsa ve (2. koﬂul) kütlesi onun
yuvarlak bir biçim almas› için yeterliyse,
bu gökcismi bir gezegendir.
Bu tan›ma göre daha önce gezegen
say›lmayan Ceres, Eris ve ﬁaron (Charon) da gezegen say›l›yordu. Bu geliﬂme
bilim çevrelerine ve bas›na duyurulduktan sonra, gezegen say›s›n›n 12’ye ç›kt›¤› yönünde birçok haber yap›ld›. Ne var
ki bu tan›m yeterli görülmedi. Sedna ve
Eris’in kaﬂifi Mike Brown, ﬂimdiye kadar keﬂfedilmiﬂ 53 gökcisminin bu tan›ma uyar göründü¤ünün ve aramalar
sürdükçe say›n›n 200’ü geçmesinin iﬂten bile olmad›¤›n› öne sürdü.
Uluslararas› Astronomi Birli¤i, bu tan›m› kongre süresince tart›ﬂt› ve kongre sonucunda öncekilere yeni bir koﬂul daha eklendi. Buna göre, önceki koﬂullar› da sa¤lamak üzere, bir gökcisminin gezegen olabilmesi için, yörüngesi
civar›n› “temizlemiﬂ” olmas› da gerekiyor. Ceres küçük gezegen kuﬂa¤›nda,
Plüton, ﬁaron ve Eris de Kuiper Kuﬂa¤›’ndaki say›s›z gökcismi aras›nda dolan›yorlar.
Ekim 2006

25 B‹L‹M ve TEKN‹K
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Bilinen en büyük “Neptün Ötesi Cisimler” ve bu gökcisimlerin orant›l› büyüklükleri.

Güneﬂ Sistemi’nin ilk zamanlar›nda
gezegenlerin “gezegenimsi” denen görece küçük (Ay kadar ya da daha küçük) gökcisimlerinin birleﬂerek oluﬂtu¤u düﬂünülüyor. Bu gezegenimsilerse,
sistemi oluﬂturan bulutsudaki gaz ve tozun kümelenmesiyle oraya ç›km›ﬂ. Gezegenimsilerin bir araya gelerek oluﬂturdu¤u gezegenler, artan kütleçekimlerinin etkisiyle, yörüngelerinin yak›nlar›nda, Güneﬂ çevresinde dolanan öteki
gökcisimlerine pek konuksever davranmaz. Uzun dönemde, gezegenle gezegenimsinin yörüngesi tam olarak kesiﬂmese de, aralar›ndaki kütleçekimi, gezegenin gezegenimsiyi yutmas›na ya da yörüngesini de¤iﬂtirmesine yol açar. Sistemin oluﬂumundan bu yana geçen 4,5
milyar y›l içinde, küçük gezegen kuﬂa¤›
ve yine asteroitlerin yo¤unlaﬂt›¤› birkaç
bölge d›ﬂ›nda gezegenleraras› ortamda
bu tür gezegenimsilere rastlanm›yor.
Asl›nda, yörüngenin temizlenmesi,
bir gezegen sistemi oluﬂumunun bir
aﬂamas› olarak düﬂünülebilir. Dolay›s›yla da, gezegenleri küçük gezegenler ya
da kuyrukluy›ld›zlardan ay›rt edebilmek için en etkin kriter bu. Çünkü, önceki tan›ma göre, daha önce de de¤indi¤imiz gibi, çok say›da Kuiper Kuﬂa¤›
cismi keﬂfedilmek için bekliyor.
Tan›m bu ﬂekilde yap›ld›¤›nda, bu
gökcisimleri (Plüton da dahil) “gezegen” tan›mlamas›n›n d›ﬂ›nda kal›yor.
Geriye Plüton d›ﬂ›nda, bildi¤imiz gezegenler kal›yor. Sekiz gezegen, bu koﬂullar› tam anlam›yla yerine getiriyor.

resinde dolanan, bir gezegenin uydusu
olmayan ve küresel yap› oluﬂturacak
kadar büyük kütleye sahip olmas› gerekiyor. Çok say›da aday olmakla birlikte,
ilk aﬂamada cüce gezegen olarak kabul
edilen gökcisimleri Ceres, Plüton ve
Eris.

Ceres
Ceres, Mars ve Jüpiter aras›ndaki küçük gezegenlerin en büyü¤ü. Ceres, kuﬂaktaki tüm küçük gezegenlerin kütlesinin toplam›n›n yaklaﬂ›k üçte birine sahip. (Asl›nda daha da ilginç olan›, küçük gezegenlerin hepsinin toplam kütlesinin, Ay’›n kütlesinin yaln›zca %4’ü
kadarolmas›. Ancak Ceres, bu durumuna karﬂ›n, bir zamanlar gezegen statüsü
kazanm›ﬂ bir cüce gezegendi.
Ceres, Plüton ve ötesinde bulunan
cüce gezegen adaylar›na göre küçük olmas›na karﬂ›n, yak›nl›¤› nedeniyle çok
daha önce keﬂfedildi. Öyle ki, Ceres’in
yüzeyinin yans›t›c›l›¤› çok düﬂük oldu¤u halde, gökyüzünde Neptün kadar
parlak. Gözleri çok keskin olan biri, ideal gökyüzü koﬂullar›nda ç›plak gözle bile görebilir.
Kütlesi ve büyüklü¤ü yan›nda, Ce-

res’i öteki küçük gezegenlerden ay›ran
en belirgin özelli¤i küresel yap›s›. Öteki
küçük gezegenlerin hiçbiri böylesine
düzgün yap›da de¤il. Hatta büyük ço¤u
oldukça düzensiz ﬂekillere sahip.

Plüton ve ﬁaron
Yak›n geçmiﬂe kadar bir gezegen
olan Plüton, 24 A¤ustos’tan bu yana bir
cüce gezegen. Plüton’un s›n›fta kalmas›na yol açan nedense, benzerlerinin
bulunmas› oldu. Plüton, ﬂimdi gözden
düﬂmüﬂ gibi görünse de, asl›nda Güneﬂ
Sistemi’ndeki en çekici gökcisimlerinden biri. Öyle ki, NASA Plüton’u keﬂfetmek üzere bir uzay arac› f›rlatt›. Plüton’un keﬂfi, yaln›z bu cüce gezegenin
de¤il, onun gibi daha birço¤unun yap›s›n›n anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacak. Her ﬂeyden önemlisi, Güneﬂ’e olan uzakl›klar›
nedeniyle, Kuiper Kuﬂa¤›’nda bulunan
gökcisimlerinin, Güneﬂ Sistemi’nin ilkel
halinden bozulmadan günümüze kadar
saklanm›ﬂ birtak›m bilgileri içerdi¤i düﬂünülüyor.
Plüton’u oluﬂturan madde, kaya ve
buzdan oluﬂuyor. Onu gezegenlerden
ay›ran önemli iki özelli¤i, yörüngesinin
önemli ölçüde bas›k olmas› ve tutulum
düzlemine göre yaklaﬂ›k 17 derece e¤ik
olmas›. Plüton, yörünge uzakl›¤› 29 ila
49 AB olan bir cüce gezegen. (AB,
gökbilim dilinde s›kça kullan›lan, “Astronomi Birimi”nin k›salt›lm›ﬂ›. Yer ile
Güneﬂ aras›ndaki 150 milyon km olan
uzakl›k, 1 AB olarak kabul ediliyor.) Yörüngesinin bas›kl›¤› nedeniyle gezegen
zaman zaman Güneﬂ’e Neptün’den daha yak›n oluyor. Örne¤in, 1979 ile 1999
y›llar› aras›nda, Plüton 8. gezegendi.
Plüton’un Neptün’den yeniden daha yak›n bir yörüngeye gelmesi için, yaklaﬂ›k

Cüce Gezegenler
Uluslararas› Astronomi Birli¤i’nin
yeni gezegen tan›m›n›n “yörüngesini temizlemiﬂ olma” koﬂuluna uymayan, ancak öteki koﬂullar› yerine getiren cisimlere “cüce gezegen” denmesi kararlaﬂt›r›ld›. Bir cüce gezegenin, Güneﬂ’in çevB‹L‹M ve TEKN‹K 26 Ekim 2006

Uluslararas› Astronomi Birli¤i, Prag’da 14-25 A¤ustos 2006’da yapt›¤› tarihi yapt›¤› genel kurulda
Plüto’nun durumunu oylad›.
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NASA, Plüton ve Kuiper Kuﬂa¤›nda bulunan gökcisimleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi toplayacak, “Yeni Ufuklar” uzay arac›n› Ocak 2006’da f›rlatt›.
Bu uzay arac›, bir cüce gezegene giden ilk uzay arac› olacak.

220 y›l beklememiz gerekiyor.
Plüton’un kütlesi, Ay’›n kütlesinin
beﬂte biri kadar. Bu haliyle Ay yan›nda
Güneﬂ Sistemi’nin büyük uydular›ndan
Ganymede, Titan, Callisto, Io, Europa
ve Triton’dan daha küçük kütleye sahip. Buna karﬂ›l›k, çap› Ceres’inkinin
iki kat›, kütlesiyse onunkinin yaklaﬂ›k
12 kat› kadar.
Plüton’un belirgin bir atmosferi yok.
Azot, karbon monoksit, metan gibi gazlardan oluﬂan ve çok ince bir katman
oluﬂturan bir atmosferi var. Güneﬂ’e
yaklaﬂt›kça, atmosferin kal›nl›¤› art›yor;
t›pk› bir kuyrukluy›ld›zda oldu¤u gibi.
Ancak, Plüton’un kütleçekimi s›radan
bir kuyrukluy›ld›z›nkiyle k›yaslanmayacak kadar büyük oldu¤undan, gazlar
yüzeyin üzerinde kal›yor. E¤er Plüton
Güneﬂ’e daha yak›n olsayd›, t›pk› bir
kuyrukluy›ld›z›nki gibi bir kuyru¤u
olurdu.
ﬁaron, Plüton’un uydusu olman›n
ötesinde, Plüton-ﬁaron sisteminin bir
üyesi olarak düﬂünülebilir. Nitekim, yak›n bir gelecekte büyük olas›l›kla ﬁaron
bir uydu de¤il, bir cüce gezegen olarak
kabul edilecek. Çünkü, Plüton ve ﬁaron’un aras›ndaki kütle fark›, Güneﬂ
Sistemi’nde hiç bir gezegende olmad›¤›
kadar az. Öyle ki, ﬁaron’un Plüton’un
çevresinde doland›¤›n› öne sürmek pek
do¤ru de¤il. ‹kisi ortak bir kütle merkezi çevresinde dolan›yorlar. Gezegenlere
bakt›¤›m›zda, bu ortak kütle merkezi
hepsinde gezegenin içinde kal›yor. Plüton ve ﬁaron sistemindeyse, kütle merkezi iki gökcisminin aras›nda, Plüton’a
yak›n konumda. Yayg›n görüﬂ, bir gökcisminin uydu olabilmesi için, sistemin
kütle merkezinin, çevresinde doland›¤›
gökcisminin içinde (yüzeyinin alt›nda)
kalmas› gerekiyor.
NASA, Plüton ve Kuiper Kuﬂa¤›nda
bulunan gökcisimleri hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi toplayabilmek için, “Yeni Ufuklar”
(New Horizons) uzay arac›n› Ocak
2006’da f›rlatt›. Bu uzay arac›, bir cüce

gezegene giden ilk uzay arac› olacak
büyük olas›l›kla. Yeni Ufuklar, 2015 y›l›nda Plüton ve ﬁaron’a ulaﬂacak ve onlar›n yap›s›, yüzey ve atmosfer özellikleri gibi alanlarda veri toplayacak. Plüton
ve ﬁaron’daki görevini tamamlad›ktan
sonra, beﬂ y›l boyunca bu bölgede bulunan öteki Kuiper Kuﬂa¤› cisimlerini incelemek üzere yoluna devam edecek.

Eris
2003 y›l›nda çekilen foto¤raflar›n incelenmesiyle 2005’te keﬂfedilen Eris
(2003 UB313), her Neptün-ötesi gökcisminin keﬂfinde oldu¤u gibi, 10. gezegen
tart›ﬂmalar›n› alevlendirdi. Ancak, bu sefer, bulunan gökcismi Plüto’dan büyüktü. Eris, resmiyet kazanmasa da, Uluslararas› Astronomi Birli¤i taraf›ndan birkaç günlü¤üne gezegen olarak kabul
edildi. “Cüce gezegen” s›n›flamas›n›n
oluﬂturulmas›yla o da bu unvan›n› ald›.
Eris’in daha önce keﬂfedilmemesinin
nedeniyse, pek de gezegen aranan bölgede yer almamas›na ba¤lan›yor. Kuiper Kuﬂa¤›, tutulum düzleminde (gezegenlerin yörüngelerinin düzlemi) oldu¤u için bak›lan bölge genelde tutulum
düzleminden fazla uzak olmuyor. Ancak Eris’in yörüngesi tutulum düzlemiyle 44 derecelik bir aç› yap›yor. Bu

ﬂekilde yörüngelere sahip gökcisimleri,
Kuiper Kuﬂa¤›’nun d›ﬂ›nda kald›klar›
için onlara “Neptün Ötesi Nesneleri”
ad› veriliyor. Eris, yörüngesinde dolan›rken, Güneﬂ’e uzakl›¤› 38 AB ile 97
AB aras›nda de¤iﬂiyor. Yani, yörüngesi
Plüton’unkinden de bas›k. Eris bu haliyle, ﬂimdiye kadar Güneﬂ Sistemi’nde
görülen en uzak gökcismi. Gözlemler,
Eris’in bileﬂiminin de Plüton’unkine
benzer oldu¤unu gösteriyor.

Güneﬂ Sisteminin
Küçük Cisimleri
Uluslararas› Astronomi Birli¤i’nin tan›m›na göre gezegen ya da cüce gezegen olmayan ve Güneﬂ’in çevresinde
dolanan öteki gökcisimlerine “Güneﬂ
Sisteminin Küçük Cisimleri” denmesine
karar verildi. Bu gökcisimleri, çok büyük oranda küçük gezegenlerden (asteroitler) ve Neptün’ün ötesinde bulunan
çok say›da görece küçük gökcisimlerinden ve kuyrukluy›ld›zlardan oluﬂuyor.
Henüz tan›m yeni yap›ld›¤›ndan birtak›m de¤iﬂiklikler olabilir. Çünkü bu tan›ma giren çok çeﬂitli gökcismi var. Örne¤in küçük göktaﬂlar›n›n da bu s›n›fta
kabul edilip edilmeyece¤i belli de¤il.
Plüton’un gezegenlikten s›n›fta kalmas›, birçok gökbilimcinin yan› s›ra,
hep onu bir gezegen olarak bilen insanlar için de hayal k›r›kl›¤› yaratt›. Güneﬂ
sistemi ailesinin bir ferdi kaybedilmiﬂ gibi hisseden birçok bilim adam› var. Ancak, bu durumdan hoﬂnut olmayan gökbilimciler bile, Plüton’un yeniden gezegen olarak kabul edilebilmesi için yeterli neden bulam›yorlar.
Alp Ako¤lu

Plüton’un Hubble Uzay Teleskopu’yla çekilen ve
elde edilmiﬂ en ayr›nt›l› foto¤raf›.

Kaynaklar:
http://www.iau2006.org
http://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/
http://www.spacetoday.org/SolSys/Pluto
http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_planet
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