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Yaklafl›k 2000 gama ›fl›n patlamas›n› incele-
yen gökbilimciler, uzun ve k›sa patlamalar›n sü-
reçlerinin farkl›, sonuçlar›n›nsa ayn› oldu¤unu
belirlediler. Gama ›fl›n patlamalar› (GIP), evren-
deki en fliddetli olaylar. Bir GIP, Günefl’ten bir
milyon kere trilyon kat daha parlak. Ancak, ev-

renin her taraf›nda ortalama günde bir GIP
görülmesine karfl›n, bunlar› incelemek kolay de-
¤il. Nedeni, herhangi bir yerde, rastgele meyda-
na gelmeleri ve çok k›sa sürmeleri. Süreleri bir-
kaç milisaniyeden 100 saniyeye kadar olabili-
yor; ama en s›k görülenleri 10 saniye sürüyor.
Macar gökbilimci Lajos Balazs’a göre k›sa pat-
lamalar, Günefl’ten en az 30 kat daha a¤›r dev
y›ld›zlar›n ölümüyle olufluyor. K›sa patlamalar›n-
sa, nötron y›ld›zlar› ve karadeliklerin birbirleriy-
le çarp›flmalar›n›n yol açt›¤› düflünülüyor. GIP,
ister uzun olsun ister k›sa, sonuç de¤iflmiyor:
Yepyeni bir karadelik.

NASA Bas›n Bülteni, 20 fiubat 2003

Hubble Uzay Teleskopu’nun gö-
rüntüledi¤i bu “gezegenimsi bulutsu”,
evrendeki en so¤uk madde kütlesi ola-
bilir. Gezegenimsi bulutsular, Günefl
benzeri y›ld›zlar›n son nefeslerini verir-
ken ald›klar› biçim. Y›ld›z, merkezindeki hidro-
jen yak›t›n› tüketti¤inde fliflip k›rm›z› dev aflama-
s›na geçiyor. Sonra d›fl katmanlar›n› uzaya sal›-
yor ve s›k›flm›fl s›cak merkezi aç›¤a ç›k›yor. 

Görüntüdeki “Bumerang Bulutsusu”, Erbo¤a
(Centaurus) tak›my›ld›z› bölgesinde ve Dünya’ya

5000 ›fl›ky›l› uzakl›kta. He-
nüz saç›lma sürecinin bafl-

lang›c›nda oldu¤u için,
tipik “kum saati” gö-
rüntüsünü kazanmam›fl
Bumerang’›n so¤uklu-
¤u, -272 °C olarak be-
lirlenmifl. Bu, mutlak
s›f›r denen en düflük s›-

cakl›ktan yaln›zca bir de-
rece yüksek. Saatte

500.000 km h›z›ndaki bir
rüzgar, son 1500 y›ld›r merkez-

de ölmekte olan y›ld›zdan uzaya madde püskürt-
üyor. Bu ola¤anüstü so¤uman›n nedeni, bulutsu-
nun h›zl› genifllemesi. 
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GIP Var, GIIIIP Var...

TÜB‹TAK Ulusal
Gözlemevi’nin
saptad›¤› GIP

15 Kas›m 1953’te Amerikal› bir amatör, Ay’›n
ortas›nda birden parlayan bir noktan›n foto¤raf›n›
çekti. Dr. Leon Stuart bunun, bir asteroid çarpma-
s› sonucu yükselen buharlaflm›fl kaya sütunu oldu-
¤unu öne sürdü. Asteroid senaryosuna kuflkuyla
yaklaflanlar, parlak noktan›n, Dünya’n›n atmosferi-
ne giren bir meteorit oldu¤unu savundular. Yar›m
yüzy›l sonra, tart›flma, 1968 y›l›nda ölen Dr. Stu-
art’›n lehine sonuçlanm›fl görünüyor. NASA’dan
Dr. Bonnie J. Buratti ve Pomona Koleji’nden Lane
Johnson, önce foto¤raftan, çarp›flman›n enerjisini
hesaplad›lar ve gökcisminin yaklafl›k 20 metre ça-
p›nda olmas› gerekti¤ini buldular. Kraterin de 1-2
km çap›nda olmas› gerekti¤i hesapland›. Daha
sonraki Ay foto¤raflar›n› inceleyen araflt›rmac›lar,
sözkonusu bölgede 1,5 km. çapl› bir krater belir-
lediler. Üstelik krater taban›, tozla örtülüp, k›z›l-
laflmam›fl, mavimsi renkte taze bir yüzeyle kapl›.
Sonuç: Dr Stuart hakl›.
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Bilmece
Çözüldü

...Ve En Yafll› Cüce 

“Karbon y›ld›zlar›” diye tan›nan ve tayflar›nda afl›-
r› bir karbon bollu¤u görülen k›rm›z› y›ld›zlar›n ender
örnekleri, 1868 y›l›ndan beri biliniyor. Ancak,  flimdi-
ye kadar bunlara ömrünün sonuna yaklaflm›fl k›rm›z›
dev aflamas›ndaki y›ld›zlar aras›nda rastlanabilece¤i
san›l›yordu.

K›rm›z› dev y›ld›zlar›n ço¤unun atmosferlerinde
oksijen atomlar›n›n miktar›, karbonunkini aflarak onu
karbonmonoksit (CO) molekülleri içine hapseder.  An-
cak, bunun tersi olursa, fazla karbon C2, CN molekül-
lerini oluflturur ve bunlar dev y›ld›za parlak k›rm›z›
rengini verirler.

Karbon, bir y›ld›z›n merkezinde k›rm›z› dev afla-
mas›n›n geç evrelerinde ortaya ç›kar ve y›ld›z›n d›fl
katmanlar›na ulaflmas› daha da çok zaman al›r. Bu
nedenle gökbilimciler bir karbon y›ld›z›n›n ancak bir
dev olabilece¤i görüflünü tafl›maktayd›lar. Ama 1977
y›l›ndan bu yana cüce karbon y›ld›zlar da birbiri ard›n-
dan keflfedilmeye baflland›. Son olarak da Uzay Teles-
kopu Araflt›rmalar› Enstitüsü’nden Bruce Margon li-
derli¤indeki bir ekip, Samanyolu düzleminin üzerin-
de, son derece soluk 39 karbon y›ld›z› belirledi. Bun-
lardan bir k›sm›n›n gökada diskinin yüzbinlerce ›fl›ky›-
l› uza¤›nda, normal k›rm›z› dev aflamas›ndaki y›ld›zlar
oldu¤u, ancak yüksek yörünge h›zlar›na sahip yakla-
fl›k yar›s›n›nsa yak›nlardaki karbon cüceleri oldu¤u
anlafl›ld›. Bunlar›n flimdiye kadar belirlenememeleri-
nin nedeni, normal k›rm›z› cücelere k›yasla daha sö-
nük olmalar› ve çok ender bulunmalar›. K›rm›z› cüce-
ler Günefl’ten çok daha küçük olduklar›ndan yak›tlar›-
n› çok daha yavafl yak›yorlar. Günefl gibi sar› y›ld›zla-
r›n ömürlerini tamamlay›p k›rm›z› dev aflamas›na gir-
meleri 10-12 milyar y›l› bulurken, k›rm›z› cüceler tril-
yonlarca y›l yaflayabiliyor. Dolay›s›yla, bunlar›n kar-
bon üretme aflamas›n›n çok uza¤›nda olmalar› gere-
kir. O halde bu cüceler nas›l karbon y›ld›z› olabiliyor-
lar? Gökbilimcilerin getirdi¤i aç›klama flu: Bunlar, at-
mosferlerindeki karbonu, ömürlerini tüketmifl efl y›l-

d›zlar›ndan sa¤l›yorlar. Bu durumda eflin de, ömrünü
tüketmifl, Günefl benzeri bir y›ld›z olmas› gerekiyor.
Günefl’inkine yak›n kütledeki y›ld›zlar, merkezlerinde-
ki hidrojeni tümüyle helyuma dönüfltürdüklerinde,
merkez d›fl›ndaki bir katmanda hidrojen yanmaya
bafllar. Is›nan d›fl katmanlar flifler ve y›ld›z›n çap› yüz-
lerce kat artar. Ancak fliflen y›ld›z›n yüzeyi so¤ur, ren-
gi k›rm›z›lafl›r ve k›sa süre sonra y›ld›z yeniden büzüfl-
meye bafllar. Büzüflme, merkezin çevresindeki s›cakl›-
¤› daha da art›r›r ve buradaki füzyon tepkimeleriyle
merkez öylesine ›s›n›r ki, bu kez merkezi dolduran
helyum atomlar› füzyon tepkimesiyle oksijen ve kar-
bona dönüflmeye bafllarlar. Bu karbon yavafl yavafl d›fl
katmanlara da s›zar. Merkez tümüyle oksijen ve kar-
bonla dolunca, y›ld›z d›fl katmanlar›n› yavaflça uzaya
b›rak›r, Dünyam›z boyutlar›na kadar s›k›flm›fl ve ›s›n-
m›fl merkez bir “beyaz cüce” olarak aç›¤a ç›kar ve ya-
vafl yavafl so¤uyarak sonunda görünmez olur. Margon
ve ekibinin görüflüne göre k›rm›z› cüce y›ld›z, karbon
mantosunu bu efl y›ld›z›n ölüm sanc›lar› s›ras›nda
edinmifl olmal›. Araflt›rmac›lar Dünya’dan 200 ›fl›ky›l›
uzakl›kta, Bo¤a tak›my›ld›z› bölgesinde bulunan  kar-
bon cücenin gerekli kan›t› sundu¤u görüflündeler.
G77-61 diye tan›mlanan karbon cüce, bu tür y›ld›zla-
r›n bilinen en parla¤›. Bir özelli¤i de, metal içeri¤inin
Günefl’inkinin 100.000’de biri kadar olmas›. Dolay›-
s›yla evrenin çocukluk y›llar›nda do¤mufl olmal›. Arafl-
t›rmac›lar›n arad›¤› kan›t, y›ld›z›n hareketinde küçük
bir yalpan›n izlenmesi. Bu da görünmeyen küçük bir
orta¤›n›n oldu¤unu ortaya koyuyor.

Sky & Telescope, fiubat 2003

Çalg› tak›my›ld›z›nda normal karbon dev 
T-Lyrae, parlak k›rm›z› rengiyle dikkat çekiyor.

Evrenin 
En So¤uk  Yeri... 


