
Chandra X-›fl›n› Uzay Teleskopu, yafll›

eliptik gökadalar›n çevresinde çok sa-

y›da nötron y›ld›z› ve karadeli¤in var-

l›¤›n› belirledi. Virginia Üniversite-

si’nden Craig Sarazin’in baflkanl›¤›n-

da yürütülen araflt›rmada üç uzak

eliptik gökada, Güney gökküredeki

Dorado Tak›my›ld›z›’nda bulunan

NGC 1553’le, Virgo (Baflak) Tak›my›l-

d›z›’ndaki M60 ile NGC 4697 gözlen-

di. Günümüzde eliptik gökadalar, ge-

nellikle küçük kütleli, ço¤u en az 10

milyar y›ll›k yafll› y›ld›zlardan oluflu-

yor. Bu gökadalar›n çevresinde keflfe-

dilen nötron y›ld›zlar› ve karadelikler-

se, bu eski gökadalar›n hareketli ve

fliddetli geçmifllerinin bir kan›t›. 

Nötron y›ld›zlar› ve karadelikler, uzun

zaman önce birer süpernova olarak

patlam›fl büyük kütleli, s›cak, parlak

y›ld›zlar›n kal›nt›lar›. Süpernova patla-

mas›, Güneflimizin kütlesinden 8-12

kat daha fazla kütlesi olan bir y›ld›z›n

kaç›n›lmaz kaderi: Merkezindeki yak›-

t› tükenen (füzyon tepkimeleriyle mer-

kezindeki hidrojen giderek daha a¤›r

elementlere, sonunda demire dönü-

flen) y›ld›z›n iç bas›nc›, kütleçekiminin

Gökbilim

muazzam bask›-

s›n› dengeleyemez hale

geliyor,  flimflek h›z›yla gerçekleflen

bir dizi olayla merkez kendi a¤›rl›¤›

alt›nda çöküyor ve y›ld›z muazzam

bir patlamayla d›fl katmanlar›n› uzaya

savuruyor. Çöken ve s›k›flan merkezin

kütlesi yaklafl›k iki Günefl kütlesinden

daha küçükse, merkez, afla¤› yukar›

bir flehir çap›nda bir nötron y›ld›z›na

dönüflüyor. Kütle e¤er bu s›n›rdan da-

ha fazlaysa, kütleçekimi ifli sonuna

kadar götürüyor ve y›ld›z, içinden ›fl›-

¤›n bile kaçamayaca¤› bir karadelik

haline geliyor. Ne bir karadelik, ne de

yafll› bir bir nötron y›ld›z› fazla mik-

tarda enerji yayamaz. Hele Chand-

ra’n›n gözledi¤i yüksek enerjili X-›fl›n-

lar›n› hiç.  Dolay›s›yla bu cisimlerin

parlamas›, bunlar›n bir ikili y›ld›z sis-

teminde bulunduklar› anlam›na geli-

yor. Bu son derece yo¤un kütleler,

güçlü kütleçekimleriyle ikili sistem

içindeki ortaklar›ndan madde çal›yor-

lar. Bu talihsiz ortaklar, ömürlerinin

sonuna yaklafl›p k›rm›z› dev aflamas›-

na geçen ve çaplar› yüzlerce kat artan

y›ld›zlar. Çal›nan gaz, aç›sal momen-

tumun korunmas› yasas› uyar›nca

nötron  y›ld›z›  ya da karadeli¤in çev-

resinde bir "kütle aktar›m diski" olufl-

turuyor. Bu diskin iç k›s›mlar›nda dö-

nen ve h›z› neredeyse ›fl›¤›nkine yak-

laflan atomlar, sürtünmeyle milyonlar-

ca dereceye kadar ›s›n›p güçlü X-›fl›n-

lar› yay›yorlar bizler de nötron y›ld›z-

lar› ya da karadeliklerin varl›¤›n› bu

güçlü ›fl›n›m sayesinde görebiliyoruz.

Chandra’n›n gözlemleri, bu tür ikili

y›ld›z sistemlerinin genellikle izlenen

gökadalar›n içinde rastgele da¤›lm›fl

biçimde de¤il,  gökaday› çevreleyen

"küresel y›ld›z kümeleri" içinde top-

land›klar›n› ortaya koyuyor. Bu da

nötron y›ld›z› ya da karadeliklerin, av-

lar›n› küme içinde dolanan tek y›ld›z-

lar› yakalayarak ya da baflka ikili sis-

temlerden kopararak ele geçirdik-

lerini gösteriyor. Asl›nda küresel y›l-

d›z kümeleri, son derece bereketli av-

laklar. Çünkü bu kümelerde say›lar›

milyona hatta milyonlara kadar

ulaflabilen y›ld›zlar, normalde birkaç

y›ld›z›n bir arada bulunabilece¤i

kadar küçük bir alanda toplanm›fl

durumdalar. Araflt›rmay› yöneten

Sarazin, küresel y›ld›z kümelerini bir

"yaln›zlar bar›"na benzetiyor. "Yaln›z

bir karadelik, buraya gidip kendine

bir süre arkadafll›k edece¤i bir efl

bulabiliyor."
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Chandra’n›n bir eliptik gökada olan NGC4697’den gönderdi¤i
görüntülerde, seyrek s›cak gaz üzerine da¤›lm›fl çok say›da

noktasal x-›fl›n› kayna¤› aç›kça görülüyor. Gökaday› çevreleyen
s›cak gaz bulutunun kayna¤› tam olarak bilinmemekle birlikte

normal y›ld›zlarca püskürtülen ve “Günefl rüzgar›” olarak tan›nan
gaz›n bu rüzgardaki yüklü parçac›klar ve süpernova

patlamalar›yla ›s›nd›¤› düflünülüyor.

NGC4649 (M60) eliptik gökadan›n Chandra
taraf›ndan sa¤lanan görüntüsünde büyük ve parlak
s›cak gaz bulutu ve 165 adet noktasal x-›fl›n› kayna¤›
görülüyor. Gökaday› dolduran gaz›n s›cakl›¤›
yaklafl›k 10 milyon derece. X-›fl›n› yayan noktasal
kaynaklar›n ço¤unun, gökaday› çevreleyen küresel
y›ld›z kümelerindeki ikli y›ld›z sistemlerinde oldu¤u
belirlenmifl. Bu kümeler, ancak birkaç y›ld›z›n
s›¤abilece¤i bir hacimde yaklafl›k 1 milyon y›ld›z›n
toplanmas›yla olufluyor.
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