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Gözünden

Dünya

Günefl-d›fl› gezegen

araflt›rmalar›, gökbilimin

h›zla geliflen alanlar›ndan

biri. Günümüze kadar

keflfedilen gezegen say›s›

250’yi aflt›. Gökyüzüne giderek daha

büyük, daha geliflmifl teleskoplarla

bakt›¤›m›z için gezegenlerin say›s›

artarken, bir yandan da boyutlar›

küçülüyor. Yak›n gelecekte, Dünya-

benzeri gezegenler keflfedebilecek

özelliklerde teleskoplar bu amaçla kul-

lan›lmaya bafllanacak. 

Günefl-d›fl› gezegen araflt›rmalar› tüm

h›z›yla sürerken, bir grup araflt›rmac›

olaya farkl› yönden de bak›yor: “Acaba

baflka y›ld›z sistemlerinden gezegenimi-

ze bakan birileri olsayd› ne görürlerdi?” 

Araflt›rmay› yapan gökbilimcilerden Sa-

ra Seager, MIT’in (Massachusetts Arafl-

t›rma Enstitüsü) Gezegen Bilimleri bö-

lümünden. Seager, bu çal›flmay› yapar-

ken as›l amaçlar›n›n, günümüzün teles-

koplar›ndan daha üstün özelliklere sa-

hip teleskoplarla çok uzaktan incelenen

gezegenler hakk›nda ne tip bilgilerin el-

de edilebilece¤ini bulmak oldu¤unu

söylüyor. 

Günümüzde, sahip oldu¤umuz en gelifl-

mifl ayg›tlarla bile, Günefl Sistemi d›fl›n-

daki gezegenleri do¤rudan gözleyemi-

yoruz. Hatta önümüzdeki birkaç y›l

içinde gelifltirilmesi beklenen teleskop-

larla elde edilecek görüntülerde bile

Dünya-benzeri gezegenlerin en fazla bir

piksel boyutunda görünece¤i tahmin

ediliyor. 

Seager’a göre, renk ve parlakl›k d›fl›nda

hiçbir bilgi içermeyen tek bir pikselden

bile birçok fley ç›kar›labilir. Pik-

selin parlakl›¤›nda ve renginde

zaman içinde meydana gelen

de¤iflimler Dünya gibi bir geze-

genle ilgili baz› fleyler fley anla-

tabilir.

Kara ve denizlerle kapl› bir ge-

zegen döndükçe yüzeyin nere-

sine bakt›¤›m›za ba¤l› olarak

farkl› parlakl›kta ve renkte gö-

rünür. Böylece, atmosferi tama-

men bulutlarla kapl› olmad›¤› sürece,

bir gezegenin deniz-kara oran›, dönme

süresi, hatta iklimde meydana gelen de-

¤iflimler gözlenebilir. 

2009’da yörüngeye f›rlat›lmas› planla-

nan Kepler Teleskopu gibi teleskoplar

sayesinde, çok say›da Dünya-benzeri ge-

zegen keflfedilece¤i düflünülüyor. Sea-

ger’a göre, NASA’n›n gelifltirilmekte

olan Yer-benzeri Gezegen Bulucu gibi

daha geliflmifl uzay teleskoplar› sayesin-

de bu dünyalarla ilgili, en az›ndan dön-

me süreleri ve atmosfer bileflimleri gibi

bilgiler elde edilebilecek.
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Günümüzün teknolojisiyle yak›n›m›zda-

ki y›ld›zlar›n çevresinde dolanan Jüpi-

ter benzeri dev gezegenleri keflfedebili-

yoruz. Ancak, teknolojimiz henüz Dün-

ya-benzeri gezegenleri bulmada yeteli

olmuyor. Ancak bu durum yak›nda de-

¤iflecek gibi görünüyor. Harvard-Smith-

sonian Astrofizik Merkezi ve MIT’deki

(Massachusetts Araflt›rma Enstitüsü)

mühendisler, bilim adamlar›n›n bu ko-

nuda önünü açacak yeni bir teknoloji

gelifltirmekle meflguller. 

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merke-

zi’nden Chih-Hao Li, Günefl Sistemi d›-

fl› gezegen araflt›rmalar›nda yeni bir dö-

neme girilmek üzere oldu¤unu belirti-

yor. Bu yöntem sayesinde, baflka y›ld›z-

lar›n çevresinde Dünya benzeri yörün-

gede dolanan ve Dünya kütlesindeki

gezegenlerin saptanabilece¤ini söylü-

yor. 

Günefl d›fl›ndaki y›ld›zlar›n çevresinde

dolanan gezegenler flimdilik do¤rudan

gözlenemiyorlar. Ancak, gezegenin y›l-

d›z üzerinde yaratt›¤› birtak›m etkiler

bu gezegenleri ele veriyor. Örne¤in,

çevresinde büyük kütleli bir gezegen

dolana bir y›ld›z, bu gezegenin etkisiy-

le bir miktar sal›n›m yapar. Daha do¤-

rusu, ortak kütle merkezi çevresinde

dolan›rlar. Bu sal›n›m yeryüzünden

gözlenebilirse, gezegenin kütlesi ve yö-

rüngesi belirlenebilir. 

Y›ld›z›n sal›n›m›, gezegenin kütlesi ve

y›ld›za uzakl›¤›yla de¤iflkenlik gösterir.

Gezegen ne kadar büyükse, sal›n›m o

kadar belirgin olur. Ayn› zamanda, y›l-

d›za yak›n yörüngede dolanan gezegen-

ler de daha kolay saptanabilir. 

Günümüzdeki teknoloji, her ne kadar

çok duyarl› ayg›nlar kullan›l›yor olsa

da, Dünya benzeri gezegenleri saptaya-

bilecek duyarl›l›kta de¤il. En iyi duyar-

l›l›kla ancak 5 dünya kütlesindeki ve

Merkür ‘ün yörüngesi gibi bir yörünge-

de dolanan gezegenleri keflfedebilecek

düzeyde. 

Li ve çal›flma arkadafllar› taraf›ndan ge-

lifltirilen yeni ayg›tla art›k yeni dünya-

lar keflfedilebilecek gibi görünüyor. Bu

ayg›t, atom saatiyle birlikte çal›flan çok

k›sa atmalar yapan (saniyenin milyon

kere milyarda biri kadar) bir lazer ›fl›n›

kullan›larak y›ld›zdan gelen ›fl›¤›n öl-

çülmesine dayan›yor. Daha do¤rusu,

yap›lan tayf ölçümlerinin öncekilere gö-

re çok daha duyarl›, ölçümlemeyle (ka-

librasyon) yap›lmas›na dayan›yor. 

Bu yöntemin, astrometri kullan›larak

yap›lan gezegen aramalar›n›n duyarl›l›-

¤›n› yaklafl›k 100 kez art›raca¤› tahmin

ediliyor. Bu da Dünya benzeri gezegen-

lerin keflfedilmesi için yeterli. 
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