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LOJ‹ HABERLER‹

Alp Ako¤lu

Gökbilim

Gezegenimsiler Çarp›ﬂt› m›?
Bizden yaklaﬂ›k 170 ›ﬂ›k y›l› uzaktaki
bir y›ld›z›n çevresindeki gizemli cismin,
iki gezegenimsinin (henüz oluﬂumunu
tamamlamam›ﬂ gezegen) çarp›ﬂmas›yla
oluﬂtu¤u düﬂünülüyor. 2M1207B olarak
bilinen cisim, asl›nda keﬂfedildi¤inden
bu yana gökbilimcileri ﬂaﬂ›rt›yor. Çünkü
tayf›na bakt›klar›nda, olas› fiziksel
s›n›rlar›n d›ﬂ›nda kald›¤›n› görüyorlar.
Cismin s›cakl›k, parlakl›k, yaﬂ ve konum
özellikleri hiçbir kurama uymuyor.
Harvard-Smithsonian Astrofizik
Merkezi’nden Eric Mamajek durumu
ﬂöyle aç›kl›yor: “Bu cisim o kadar ilginç
ki, mutlaka ilginç bir aç›klamas›
olmal›.”
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Söz konusu cisim, 25 Jüpiter kütlesine
sahip bir kahverengi cücenin
çevresinde dolan›yor. Bilgisayarla
yap›lan modellemeler ›ﬂ›¤›nda,
2M1207A ad› verilen bu y›ld›z›n çok
genç, sadece 8 milyon yaﬂ›nda olmas›
gerekti¤i ortaya ç›km›ﬂ. Bu da eﬂinin
yani 2M1207B’nin de ayn› yaﬂta
oldu¤u anlam›na geliyor. Bu yaﬂtaki ve
bu kütledeki bir gezegenimsinin
yaklaﬂ›k 700ºC s›cakl›kta olmas›
beklenir. Oysa, ölçülen s›cakl›¤› 1400
derece civar›nda. S›cakl›¤›n olmas›
gerekti¤inden fazla oluﬂunu aç›klayan
en iyi varsay›m, bir baﬂka
gezegenimsiyle çarp›ﬂm›ﬂ olmas›.

Kendi sistemimize bak›nca, Ay’›n
oluﬂumunu aç›klayan en iyi varsay›m,
Dünya’ya Mars büyüklü¤ünde bir
gezegenimsinin çarpm›ﬂ olmas›.
Venüs’ün dönme yönünü tersine
çeviren de bir çarp›ﬂma olmal›. Yine,
benzeri bir çarp›ﬂma Uranüs’ün dönme
ekseni düzlemini de¤iﬂtirmiﬂ. Nitekim
çarp›ﬂmalar›n, ilkel sistemlerde son
derece yayg›n oldu¤u düﬂünülüyor.
Mamajek’e göre, bu sistem de çok genç
oldu¤u için öne sürülen varsay›m
gerçekçi. E¤er ayn› olay birkaç milyar
y›l yaﬂ›ndaki bir sistemde gözlenmiﬂ
olsayd›, bu varsay›m bu kadar geçerli
olmayabilirdi.
2M1207B’nin s›cakl›¤› temel al›narak
parlakl›¤› hesapland›¤›nda,
beklenenden 10 kez sönük oldu¤u
gözlendi. 2006’da gökbilimciler cismin
›ﬂ›¤›n›n sistemin toz diski taraf›ndan
so¤uruldu¤unu öne sürerek bunu
aç›klamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Mamajek’in
Arizona Üniversitesi’nden çal›ﬂma
arkadaﬂ› Michael Meyer, alternatif bir
aç›klama getirdi: 2M1207B san›landan
daha küçük, Satürn’den biraz daha
küçük olmal›yd›. Çünkü ›ﬂ›ma ﬂiddeti,
s›cakl›k yan›nda yüzey alan›yla da
do¤rudan ilgili.
Çap› yaklaﬂ›k 50.000 km olarak
hesaplanan cismin bizim gaz devlerinin
yap›s›nda oldu¤u varsay›ld›¤›nda, bu
kadar s›cak kalabilmesinin tek yolu,
devasa bir çarp›ﬂma geçirmiﬂ olmas›
gibi görünüyor. E¤er durum gerçekten
böyleyse, gezegenimsi yaklaﬂ›k üç
dünya büyüklü¤ünde bir baﬂka
gezegenimsiyle çarp›ﬂm›ﬂ olmal›.
ﬁimdi gökbilimciler, çarp›ﬂma ve “tozlu
disk” varsay›mlar›n› s›namak üzere
çal›ﬂ›yorlar. Bu ba¤lamda, önümüzdeki
bir-iki y›l içinde yap›lacak araﬂt›rmalar,
bize daha net bir yan›t verecek.
Mamajek yak›n gelecekte, Güneﬂ
Sistemi d›ﬂ› gezegenleri araﬂt›rmak
üzere geliﬂtirilen Dev Magellan
Teleskopu gibi teleskoplarda yap›lacak
araﬂt›rmalarda “gezegenimsi
çarp›ﬂmalar›”n›n önemli bir yer
tutaca¤›n› düﬂünüyor.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi Bas›n Bülteni, 9 Ocak 2008

