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Karadelik Olmas› 
Gereken Nötron Y›ld›z›
Chandra X-›fl›n› Uzay Teleskopu’yla yap›lan
beklenmedik bir gözlem, karadeliklerin öyle
kolayca oluflamad›¤›n› gösteriyor. fiimdiye
kadar gökbilimciler aras›nda yayg›n kabul
gören modellere göre Güneflimizden 8 kat
daha büyük kütleli y›ld›zlar kendi kütleleri-
nin alt›nda çökmemek için  merkezlerinde,
yaratt›klar› bas›nçla kütleçekimini dengele-
yen füzyon tepkimelerini çok daha büyük öl-
çeklerde gerçeklefltirmek zorundalar.
Dolay›s›yla merkezlerindeki yak›t› (hidroje-
ni) çok daha h›zl› “yak›yorlar” (füzyon yo-
luyla hafif çekirdekleri birlefltirip daha a¤›r
çekirdeklere dönüfltürüyorlar). Böyle olunca
da ömürleri Güneflimizin ömrüne (yaklafl›k
10 milyar y›l) k›yasla çok daha k›sa (bir kaç
milyon y›l) oluyor.
Hidrojen çekirdeklerinin birleflip helyuma
dönüflmesinin ard›ndan merkezde art›k hel-
yum çekirdekleri karbon ve oksijene dönüfl-
meye bafllad›¤›nda y›ld›z kararl› durumdan
ç›k›p bir k›rm›z› süperdev haline geliyor.
Merkezdeki füzyon da giderek daha a¤›r ele-
mentlerin sentezlenmesiyle sürdükçe birkaç
fliflme ve büzüflme sürecinden sonra merkez
tümüyle demirle doluyor ve demir çekirdek-
lerini birlefltirmek için yeterli enerji ürete-
meyen merkez çöküyor. Çökmenin yaratt›¤›
flok dalgas›, y›ld›z›n d›fl katmanlar›n› bir sü-
pernova patlamas› halinde uzaya savuruyor.
Çok büyük ölçüde demirden oluflan merkez-

se çökerek 12-20 km çapl›, son derece yo-
¤un bir nötron y›ld›z›na dönüflüyor. Ama
e¤er orijinal y›ld›z›n kütlesi 25 Günefl kütle-
sinden daha büyükse, çok daha kütleli olan
merkez, çöküfl sonunda bir karadelik haline
geliyor. En az›ndan flimdiye kadar böyle bili-
niyordu...
Ama Chandra’n›n yapt›¤› keflif, Günefl’ten 40
kat daha kütleli bir y›ld›z›n bile zorunlu ola-
rak karadelik haline gelmeyebilece¤ini gös-
terdi. Amsterdam Üniversitesi’nden (Hollan-
da) gökbilimci Gertjan Savonije, bunun sür-
priz bir bulgu oldu¤unu kaydetmekle birlik-
te, y›ld›z evrimleri konusunda belirlenen du-
rak ve efliklere bir miktar ihtiyat pay› b›rak-
mak gerekti¤ini, çünkü bunlar›n önemli öl-
çüde tahmin ve varsay›mlara dayand›¤›n›
söylüyor. Savonije, karadeli¤e dönüflme efli-
¤inin san›ld›¤› kadar kesin olmayabilece¤ini,
çünkü farkl› y›ld›zlar›n normal ömürleri
(hidrojen yakt›klar› evre) süresince d›fl kat-
manlar›ndan uzaya farkl› miktarlarda gaz
püskürtebildiklerini, Ama Chandra’n›n bul-
gusunun yine de flafl›rt›c› oldu¤unu kaydedi-
yor. California Üniversitesi’nden (Los Ange-
les)  Michael Muno yönetimindeki gözlemci
ekibi flafl›rtan, Westerlund 1 ad›yla bilinen
ve çok büyük miktarda y›ld›z içeren, çok yo-
¤un ve küçük bir y›ld›z kümesinde bir atar-
ca (Bizim görüfl aç›m›z eksenindeki manye-
tik kutuplar›ndan düzenli aral›klarla X ›fl›n›-
m› yayan nötron y›ld›z›) gözlemlemek. Böyle
kümelerde, y›ld›zlar›n hep birlikte do¤dukla-
r› düflünülüyor. Bu kümedeki y›ld›zlar›n yafl›
da 4 milyon y›l olarak hesaplan›yor. Kütlesi

daha büyük olan y›ld›zlar›n ömürlerinin da-
ha k›sa oldu¤unu yukar›da gördük. Dolay›-
s›yla, sonunda CXO J164710.2455216 ola-
rak tan›mlanan atarcaya dönüflen y›ld›z›n,
bafllang›çta kümedeki en büyük kütleli y›l-
d›zlardan biri olmas› gerekiyor. Gözlemciler,
kümede  35 Günefl kütlesindeki y›ld›zlar›n
hâlâ var oldu¤unu belirlemifller. Bu durum-
da, atarcan›n “atas›n›n” en az 40 Günefl küt-
lesinde olmas› gerekti¤i düflünülüyor. Du-
rumdan Muno ve arkadafllar›n›n ç›kard›¤›
sonuç, en büyük kütledeki baz› y›ld›zlar›n
bile karadelik olamad›¤›. Peki, neden? Ut-
recht Üniversitesi’nden (Hollanda) Frank
Verbunt’a göre, ata y›ld›z e¤er bir ikili y›ld›z
sisteminin üyesi idiyse, efl y›ld›z›n çald›¤›
gaz onu bir karadeli¤e dönüflmesine yol aça-
cak kütleden yoksun b›rakm›fl olabillir. Ver-
bunt “son y›ld›z evrim modellemelerinde iki-
li y›ld›z sistemlerinin neredeyse hepsi bir
nötron y›ld›z› üretmekte” diyor. 
Muno bunun geçerli bir senaryo olabilece¤i-
ni kabul ediyor. “Ama” diyor, “nötron y›ld›z›
küme içinde kalm›flsa, gaz çalarak fliflmifl efli-
nin de küme içinde kalm›fl olmas› gerekmez
miydi?” Oysa nötron y›ld›z›n›n çevresindeki
bölgede k›z›lalt› teleskoplarla yap›lan göz-
lemler, Güneflimizden daha büyük kütlede
y›ld›zlar›n varl›¤›n› ortaya koymam›fl. 
“Dolay›s›yla son derece kütleli baz› y›ld›zla-
r›n neden karadelik olamad›klar›n› aç›klaya-
cak baflka nedenler düflünmenin hâlâ önemli
oldu¤una inan›yorum” diyor.
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Yak›n Geçifl

Yap›lan hesaplara göre Dünyam›za çarpaca-
¤› konusunda bir medya f›rt›nas› koparan
2004 MN4 adl› asteroid gezegenimize do-
kunmadan yoluna devam edecek. Ancak, se-
vinenler yaln›zca medya sansasyonuna ko-
layca inanma e¤iliminde olanlar de¤il. Gök-
bilimciler de y›ld›z›n, ayr›nt›l› gözlemlere
izin verecek kadar yak›n geçece¤inden hofl-
nutlar. 2029 y›l›n›n Nisan ay›nda Dünya’ya

en yak›n noktaya gelecek olan asteroid,
30.000 km uzakl›ktan geçecek. Bu, Dünya
ile Ay aras›ndaki uzakl›¤›n onda birinden
daha az. Michigan Üniversitesi gökbilimcile-
rine göre gezegenimize bu kadar yaklaflmak,
kütleçekim etkileflimleri sonucu asteroidin
yuvarlanma biçimini belirgin biçimde de¤iflti-
recek ve bu de¤iflim yeryüzündeki teleskop-
larca gözlemlenebilecek. 
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