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Bu Y›ld›z
Bizden De¤il
Samanyolu’ndan büyük bir h›zla
uzaklaﬂan genç bir y›ld›z
gökbilimcilerin kafas›n› kar›ﬂt›rd›.
Çünkü, genç yaﬂ›na karﬂ›n gökadadan
bu kadar uzaklaﬂm›ﬂ olmas› pek olas›
görünmüyordu. Washington’daki
Carnegie Enstitüsü ve Belfast’taki
Queen’s Üniversitesi’nden bir grup
araﬂt›rmac›, bu y›ld›z›n komﬂu gökada,
Büyük Magellan Bulutu’na ait
oldu¤unu keﬂfettiler.
HE 0437-5439 olarak adland›r›lan
y›ld›z, Samanyolu’ndan büyük h›zlarla
uzaklaﬂmakta oldu¤u keﬂfedilen 10
y›ld›zdan biri. Ancak, bu y›ld›z öteki
9’dan fakl›. Di¤er y›ld›zlar›n tipleri,
h›zlar› ve yaﬂlar›, Samanyolu’nun
merkezinden f›rlat›ld›klar› düﬂüncesini
destekliyor. Burada bulunan dev
karadeli¤in bu tip “yaramazl›klar”
yapabilece¤i zaten düﬂünülüyordu.
2005 y›l›nda keﬂfedildi¤inde, HE 04375439 de gökadan›n merkezinden
f›rlam›ﬂ gibi görünüyordu. Ancak
hesaplamalar, y›ld›z›n ﬂimdiki
konumuna ulaﬂabilmesi için 100
milyon y›l geçmesi gerekti¤ini gösterdi.
Sadece 35 milyon yaﬂ›nda olan bu
y›ld›z için, bu mümkün de¤ildi.
Gökbilimcilerin “gençlik paradoksu”
dedikleri bu olay› çözmek üzere

HE 0437-5439’nin Büyük Magellan Bulutu’ndan uzaklaﬂmas›n›n canland›rmas›

harekete geçen araﬂt›rmac›lar, y›ld›z›n
kütlesi, yaﬂ› ve h›z›n› detayl› olarak
incelediklerinde, önceki gözlemlerle
uyumlu oldu¤unu fark ettiler. Ancak
y›ld›z›n bileﬂimi, Samanyolu’ndaki
y›ld›zlar›n bileﬂimiyle farkl›l›k
gösteriyordu. Y›ld›zdaki çeﬂitli
elementlerin bollu¤unu ölçen araﬂt›rmac›lar, y›ld›z›n bileﬂiminin Büyük Magellan Bulutu’ndaki y›ld›zlar›nkiyle
benzer oldu¤unu fark ettiler.
ﬁimdi, saatte 1,6 milyon km h›zla
uzaklaﬂan bu y›ld›z›n bir zamanlar ikili

Asteroit
Yak›n›m›zdan Geçti
11 Ekim 2007’de keﬂfedilen 2007
TU24 adl› bir asteroit, öngörüldü¤ü gibi 29 Ocak’ta gezegenimizin 554.209
km yak›n›ndan, bir baﬂka deyiﬂse 1,4
Ay uzakl›¤› mesafeden geçti. 250 metre
çap›ndaki bu göktaﬂ›n›n yeryüzüne
çarpma olas›l›¤›n›n bulunmad›¤›, keﬂfedildikten bir süre sonra aç›klanm›ﬂ olsa
da bu yönde çok say›da spekülasyon
yap›lm›ﬂt›.
Gökbilimciler, Arecibo Gözlemevi’ndeki
305 metrelik çana¤› kullanarak göktaﬂ›n› olabildi¤ince ayr›nt›l› bir ﬂekilde
görüntülemeye çal›ﬂt›lar. Görüntü pek
net olmasa da, göktaﬂ›n›n simetrik bir
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2007 TU24’ün Arecibo’dan çekilen radyo görüntüsü

yap›da olmad›¤›n› gösterdi.
Her ne kadar bizim için bir tehdit oluﬂturmad›ysa da, göktaﬂ›n›n geçti¤i mesafe astronomik ölçekte pek de fazla de¤il. Öyle ki bilinen asteroitler aras›nda,
2017’ye kadar bundan daha fazla yaklaﬂacak biri daha yok. NASA’n›n Dün-

bir y›ld›z sisteminin bileﬂeni oldu¤u,
bir bileﬂenin yaklaﬂ›k 1000 güneﬂ
kütlesinde dev bir karadelik taraf›ndan
yutuldu¤u, bu y›ld›z›n da karadeli¤in
güçlü kütleçekimi yüzünden gökadan›n
d›ﬂ›na f›rlad›¤› tahmin ediliyor.
Araﬂt›rmada yer alan gökbilimcilerden
biri olan Alceste Bonanos’a göre, bu
araﬂt›rman›n en önemli sonuçlar›ndan
biri, Büyük Magellan Bulutu’nda dev
kütleli bir karadelik bulunabilece¤inin
ipuçlar›n› vermesi.
Carnegie Enstitüsü Haber Bülteni, 28 Ocak 2008

ya’ya Yaklaﬂan Cisimler program›n›n
baﬂkan› Don Yeomans, bu boyutta yaklaﬂ›k 10.000 kadar asteroitin
yörüngelerinin Dünya’n›n yak›n›ndan
geçti¤ini ve bunlar›n henüz sadece
%15’inin keﬂfedildi¤ini söylüyor.
Yeomans, bu boyutta bir asteroit yeryüzüne düﬂer ve karaya isabet ederse, bunun yaklaﬂ›k 5 km çap›nda bir
krater oluﬂturabilece¤ini, okyanusa
düﬂerse bir tsunamiye yol açabilece¤ini
söylüyor.
NASA, Dünya’ya Yaklaﬂan Cisimler
program› kapsam›nda, çap› 1 km ve
üzerinde olan ve tehlike oluﬂturabilecek asteroitleri saptamaya çal›ﬂ›yor.
2008 sonuna kadar hedef, bunlar›n en
az›ndan %90’›n›n saptanm›ﬂ olmas›.
NASA Haber Bülteni, 29 Ocak 2008

