
En Uzak Patlama

NASA’n›n Swift teleskopu, evrende flimdiye
kadar meydana gelmifl en uzak gama ›fl›n
patlamas›n› belirledi. Gökbilimcilere göre
dev bir y›ld›z›n ömrünü noktalayan
hipernova patlamas›, 12,8 milyar y›l önce,
yani evren yaklafl›k 900 milyon yafl›ndayken
meydana gelmifl.
Bununla birlikte, gökbilimcilere göre
patlayan y›ld›z “Populasyon III (k›saca Pop
III) diye adland›r›lan “ilk kuflak” y›ld›zlardan

de¤il. Pop III y›ld›zlar›n›n Günefl’ten 50-
5000 kat büyük y›ld›zlar oldu¤u
düflünülüyor. Bir Pop III y›ld›z›n›n
patlamas› henüz gözlenebilmifl de¤il. Peki
gözlenebilir mi? Araflt›rmac›lar›n yan›t›
“koflullu evet”. Son modellere göre gama
›fl›n patlamalar›, büyük kütleli y›ld›zlar›n
yak›tlar›n› demir aflamas›na kadar
tükettikten sonra çöken merkezlerinin y›ld›z
içinde bir karadelik oluflturmalar›yla
meydana geliyor. Karadeli¤in iki kutbundan
›fl›¤›nkine çok yak›n h›zlarda f›flk›ran madde
f›skiyeleri (jet), y›ld›z›n d›fl katmanlar›n›

parçalayarak d›flar› ç›k›yor ve jetin do¤rultu
ekseni bizim yönümüzdeyse biz süpernova
patlamas›n› bir gama ›fl›n patlamas›
biçiminde alg›l›yoruz. 
Kuramc›lara göre bir Pop III y›ld›z›n
patlamas› için ikili bir sistem içinde
bulunmas› gerekiyor. Y›ld›zlardan biri,
süpernova aflamas›na yaklaflan dev y›ld›z›n
üzerinden madde çal›nca d›fl hidrojen kabuk
inceliyor ve içerideki karadelikten f›flk›ran
jetler, kabu¤u daha rahat delip ç›kabiliyor. 
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Öksüz Karadelik mi?

Hubble Uzay Teleskopu’yla fiili’deki Çok
Büyük Teleskopu (VLT) kullanan Avrupal›
gökbilimciler, 5 milyar ›fl›k y›l› uzakl›kta,
öteki kuasarlar gibi bir gökadan›n içine
gömülmemifl “evsiz” bir kuasar belirlediler.
Kuasar, merkezindeki yüz milyonlarca
Günefl kütlesinde karadeliklerden
kaynaklanan ›fl›n›mla ola¤anüstü parlayan
gökadalara deniyor. Ama HE0450-2958 adl›
parlak kuasar› gözlemleyen teleskoplar,
çevresinde al›fl›lageldik gökaday›
belirleyememifl. Bunun yerine gökadan›n bir

yan›nda ola¤anüstü parlak bir gaz topa¤›,
öteki yan›nda da h›zl› bir y›ld›z oluflturma
sürecindeki bir gökada saptanm›fl.
Gökbilimciler topa¤›n karadeli¤i besledi¤i ve
ondan gelen ›fl›n›mla parlad›¤› sonucuna
vard›lar. Yak›ndaki gökadada h›zl› y›ld›z
oluflumuysa, 100 milyon y›l önce kuasarla
gökada aras›nda meydana gelmifl bir
çarp›flmaya ba¤lan›yor. Kuasar›n çevresinde
yer almas› gereken gökadaya ne oldu¤uysa
bilinmiyor. Gökbilimciler birkaç olas›l›k
üzerinde duruyorlar. Bunlardan bir tanesi,
dev karadeli¤in çevresinde, al›fl›lmad›k
derecede küçük ve soluk bir gökadan›n
bulunmas›. Bir di¤er olas›l›k, karadeli¤in “ev

sahibi” gökadan›n, komflusuyla çarp›flma
sonucu tümüyle da¤›lm›fl olmas›. Yoksa
yaln›z bir karadelik, bir sarmal gökadan›n
diskinden geçerken kütle mi kazand›?
Gökbilimcilere göre tüm bu aç›klamalar
çeflitli nedenlerden dolay› sorunlu. Bu arada
heyecan verici bir olas›l›k da, karadeli¤i
bar›nd›ran gökadan›n hemen tümüyle
karanl›k maddeden yap›l› olmas›. Bu da
gözlenenin, normal oluflum aflamas›n›
benzerlerinden milyarlarca y›l sonra
geçirmekte olan büyük bir gökada
olabilece¤ini gösteriyor. 
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Bir gökada merkezine
yerleflmifl dev karadelikle

özdeflleflen “normal” kuasar.

HE0450-2958 adl› “evsiz”
kuasar, karanl›k maddeden

oluflmufl bir gökadan›n içine
yerleflmifl olabilir.

HaberEkim1  9/28/05  9:30 PM  Page 14




