
Gökbilimciler, Hubble Uzay Telesko-

puyla ilk kez bir d›fl gezegenin atmos-

ferini incelediler. Jüpiter’in üçte iki-

sinden biraz daha büyükçe olan geze-

gen HD 209458 adl› Günefl benzeri

bir y›ld›z›n çevresinde dönüyor. Y›l-

d›z, Kanatl› At tak›my›ld›z›nda ve

Dünya’ya 150 ›fl›ky›l› uzakl›kta. Y›ld›-

za yaln›zca 4 milyon kilometre yak›n-

da dolanan gezegenin yüzeyi, bu ne-

denle 1100 °C s›cakl›kta. Gezegen,

y›ld›z çevresindeki bir turunu 3.5

günde tamaml›yor ve bu nedenle sü-

rekli gözlemler için ideal. Y›ld›z›n

önünden her geçiflinde, y›ld›z›n bize

ulaflan ›fl›¤›nda çok küçük bir azalma-

ya neden oluyor. Bu noktada y›ld›z›n

perdelenen ›fl›¤›n› inceleyen gökbilim-

ciler, gezegen atmosferinden geçer-

ken hangi dalgaboylar›n›n so¤uruldu-

¤unu belirleyebiliyorlar. Bu da y›ld›-

z›n atmosferinde hangi gazlar›n bu-

lundu¤unu ortaya ç›kar›yor. Hubble

ile yap›lan ilk gözlemler, gezegen at-

mosferinde sodyum gaz›n›n varl›¤›n›

kesin olarak belirlemifl. Ekip,

gezegende yaflama destek olabilecek

kimyasallar› aramam›fl. Nedeni,

gezegenin yüzeyinin yaflam bar›n-

d›ramayacak kadar s›cak olmas›. 
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Gezegen Atmosferi ‹ncelendi

Hubble Uzay Teleskopu’nca sa¤lanan

görüntüler, 111 milyon ›fl›ky›l› uzakl›k-

ta, Erbo¤a (Centaurus) tak›my›ld›z›nda

NGC 4622 diye tan›mlanan sarmal bir

gökadan›n, olmas› gereken yönün tersi-

ne döndü¤ünü ortaya koydu. Bu tür

gökadalar›n al›fl›lm›fl dönüflünde sar-

mal kollar dönüfl yönünün tersine ba-

kar. Daha do¤rusu, gökadan›n dönüflü,

sarmal kollar›n arkaya do¤ru büküle-

rek merkezi topa¤›n çevresine sar›lma-

s›na yol açar. NGC 4622’de bunun ter-

si olmas›n›n yan›s›ra bir baflka gariplik

de, normal yönde bükülmüfl bir iç ko-

lun varl›¤›. Bilmeceyi çözmeye çal›flan

gökbilimciler, d›fl kollar›n ters hare-

ketinin, NGC 4622’nin komflu bir

gökadayla etkileflip yutmas› sonucu ol-

du¤unu düflünüyorlar. 

NASA Bas›n Bülteni, 7 fiubat 2002

Ters Dönen Gökada

Japonya, Uluslararas› Uzay ‹stasyo-

nu’na 2005 y›l›nda bir laboratuvarla

bir depo gönderecek. Depoda 2x2 m

bofl bir yer var. Uzay araçlar›nda santi-

metre kare alan bile k›ymetli. ‹flte Tok-

yo Güzel Sanatlar ve Müzik  Üniversi-

tesi’nden profesör Yuichi Yonebayas-

hi, buras›n›n geleneksel bir çay salo-

nuna dönüfltürülmesini öneriyor. Salo-

nun dingin atmosferinin, insana kendi

kendini dinleme olana¤› tan›yan klasik

çay kültürünün, uzay çal›flmalar›n›n

yaratt›¤› strese çözüm olaca¤› görü-

flünde. Çay seremonisi için taze çiçek-

ler ve su kaynatmak için odun kömü-

rüyle yanan bir mangal gerekiyor.  Yo-

nebayashi, baz› detaylardan vazgeçilse

de törensel çay salonunun atmosfer ve

ideolojisini yakalayan bir yer yaratma-

n›n mümkün oldu¤u görüflünde. 
Science, 15 fiubat 2002

Uzaya Japon Damgas›

Gökbilimciler, içerdi¤i oksijen miktar›-

n› belirlemek için bir gökadan›n “rönt-

genini” çektiler. Gökada 4 milyar ›fl›ky›-

l› uzakl›kta. Röntgen cihaz›ysa, 10 mil-

yar ›fl›k y›l› uzakl›kta bir kuasar. Ku-

asarlar, güçlü X-›fl›n› kaynaklar›. Gökbi-

limciler, Günefl’le afla¤› yukar› ayn› za-

manda ve ayn› y›ld›zlararas› gaz ve toz-

dan oluflan gökadadaki oksijen miktar›-

n›n, Günefl’teki oranla ayn› olup olma-

d›¤›n› araflt›rm›fllar. Oksijen, X- ›fl›nlar›-

n› so¤urur. Dolay›s›yla araflt›rmac›lar

Chandra X-›fl›n teleskopuyla ku-

asar’dan gelen X-›fl›nlar› üzerindeki göl-

gesinden, gökadan›n oksijen içeri¤ini

hesaplam›fllar. ‹ki gökbilimciyi flafl›rtan,

oksijen oran›n›n Günefl’inkinden befl

kat düflük ç›kmas›. Bir baflka sürpriz,

henüz çocukluk ça¤›ndaki kuasardan,

kaynaklanan en az bir milyon ›fl›ky›l›

uzunlukta bir jet (f›flk›rma sütunu). Bu

sütunun Büyük Patlama’dan kalan fon

›fl›n›m›yla, karadelik çevresinden kay-

naklanan yüksek enerjili parçac›k

demetlerinin çarp›flmas›yla olufltu¤u

düflünülüyor. 
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Gökadan›n Röntgeni
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