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Kim Demifl Çift Güneflli
Gezegen Sistemi Olmaz?!
Y›ld›z Savafllar› filmlerinden akl›m›zda
kalm›flt›r. Çaylak Jedi flövalyesi Luke
Skywalker’›n gezegeninde günbat›m›:
Ufuk çizgisine do¤ru alçalan iki günefl.
‹kili y›ld›z sistemlerinde gezegenlerin
oluflup oluflamayaca¤›, oluflursa bu gezegenlerin yaflam› destekleyebilecek yörüngelere sahip olup olamayacaklar›,
gökbilimde uzun y›llar tart›flma konusuydu.
Spitzer Uzay Teleskopu’yla yap›lan gözlemler, yak›n ikili sistemlerin birço¤unda, iki y›ld›z›n çevresinde birden dönen
gezegenlerin varl›¤›n› ortaya koydu.

Arizona Üniversitesi’nden David Trilling
yönetimindeki bir ekibin ikili sistemler
üzerinde yapt›¤› bir tarama, yak›n ikililerin %60’›n›n çevresinde, k›z›lötesi dalga boylar›nda ›fl›yan gaz ve toz diskleri
bulundu¤unu gösterdi. Gezegenler, bu
tozlu kuluçkal›klarda ortaya ç›k›yorlar.

Dünya ‹kinci
Uydusunu Kaybediyor
Geçti¤imiz y›l›n Eylül ay›nda Dünya,
emektar Ay’›n yan›nda ikinci bir
uyduya sahip oldu. Kaya
büyüklü¤ünde küçük bir asteroit
Dünya yak›nlar›ndan geçerken
gezegenimizin kütle çekimi, Ay ve
Günefl’ten ufak çekifltirmelerin de
yard›m›yla onu yakalad›. Ancak
parmaklar›n›n ucuyla!.. 6R10DB9 diye
adland›r›lan 1 metre büyüklü¤ündeki
asteroit halen Dünya çevresindeki
giderek geniflleyen yörüngesinde

Mars Gribi mi?

Dünya’n›n “öteki Ay”›
6R10DB9’un rotas›
3 Ocak
2007

25 Mart

Dünya
11 Eylül
2006

14 Haziran

Ay

1 Eylül
2007

dördüncü ve sonuncu turunu
sürdürüyor. Dünyam›z›n geçici misafiri

1 Nisan
2006

Oysa ayn› diskler tek y›ld›zlar ya da
uzak ikili sistemlerin ancak %40’›n›n
çevresinde bulunuyor. ‹ki y›ld›z aras›ndaki uzakl›k Günefl-gezegen mesafelerine ç›kt›kça diskler art›k görülmemeye
bafll›yor.
Sky & Telescope, Temmuz 2007

14 Eylül günü 0,68 metrelik bir
Schmidt teleskopuyla keflfedildi¤inde
19,3 kadir parlakl›¤›nda bulunuyordu
ve parlakl›¤› o zamandan bu yana hiç
de¤iflmedi. Gökbilimcilere göre bu,
onun kaya gibi, Günefl ›fl›nlar›n›n
bask›s›ndan etkilenmeyecek bir cisim
oldu¤unu ortaya koydu. E¤er söz
konusu cisim Dünya çevresinde art›k
çokça bulunan at›lm›fl roket
kademeleri gibi içi bofl bir cisim
olsayd› Günefl fotonlar›n›n
bask›s›ndan daha çok etkilenecek ve
yörüngesinde s›k s›k de¤iflimler
meydana gelecekti.
Sky & Telescope, Temmuz 2007

H.G. Wells’in “Dünyalar Savafl›” adl›
ünlü bilimkurgu roman›nda Mars’tan
gelen istilac›lar, Dünyam›z›n tüm
savunma gücünü yendikten sonra grip
virüslerimize yenik düflüyorlard›.
fiimdiyse Dünyam›z araflt›rmac›lar›
tersinin söz konusu olup olmayaca¤›
konusu üzerinde kafa yoruyorlar: Mars
mikroplar› uygarl›¤›m›z› tehdit edebilir
mi? Yan›t: evet ve hay›r! Avustralya’da
74 gökbilimciyle yap›lan ankette
araflt›rmac›lar›n ancak yar›s›, NASA’n›n
2020 y›l› için planlad›¤›, Mars’tan
toprak ve kaya örnekleri getirme seferi
sonunda elde edilecek örneklerdeki
olas› organizmalar› yal›t›lm›fl durumda
tutabilece¤ine güvendiklerini belirttiler.
Astronomy, Temmuz 2007
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