
14 Haziran 2008B‹L‹M veTEKN‹K

Gökada Evrimi Kaflifi,

Uzaydaki Beflinci Y›l›n›

Doldurdu

F›rlat›ld›¤› befl y›l öncesinden beri, Göka-

da Evrimi Kaflifi (Galaxy Evolution Explo-

rer) morötesi ›fl›kta yüz milyonlarca gö-

kadan›n foto¤raf›n› çekmifl bulunuyor.

M106, bu gökadalardan biri. Gökadam›z

Samanyolu’ndan 22 milyon ›fl›ky›l› uzak-

l›ktan, gelen mavi ve alt›n sar›s›na

bezenmifl olarak verdi¤i poz,

gerçekten de görülmeye

de¤er.

Kenar› boyunca dola-

narak d›fl diskini olufl-

turan mavi sarmallar,

gökadan›n “kollar›”.

Mavi bölgelerde s›-

cak, genç ve büyük

kütleli y›ld›zlar bulunu-

yor. Ortaya yaklaflt›kça

beliren alt›n sar›s› renkse

daha yafll› bir y›ld›z grubunun oldu¤u ka-

dar, görüntüyü bulan›klaflt›ran tozun da

göstergesi. “Bu kollar› görünür dalgaboy-

lar›nda çekilmifl foto¤raflarda da seçebili-

yoruz” diyor Carnegie Bilim Enstitü-

sü’nden Mark Seibert ve ekliyor: “ancak

oldukça silik ve da¤›n›k duruyorlar. Oysa

Kaflif’teki inan›lmaz duyarl›kl› alg›lay›c›-

lar sayesinde bu yap›lar, morötesi ›fl›kta

belirgin biçimde ortaya ç›k›veriyorlar.”

M106’n›n komflusu say›labilecek ve onun

hemen sa¤-üstünde seçilebilen NGC

4248 gökadas›n›n 24 milyon

›fl›ky›l› uzaktan verdi¤i gö-

rüntü de, küçük bile ol-

sa yabana at›l›r gibi

de¤il. Bu düzensiz

görünüfllü gökada

da, ortas›nda mavi-

beyaz bir çubu¤un

yer ald›¤› sar› bir le-

ke gibi duruyor. Göka-

dan›n d›fl bölümündeki

alt›n renkli par›lt› görece

yafll›, merkezdeki mavimsi bölge de daha

genç bir y›ld›z nüfusunun varl›¤›n› göste-

riyor.

Cüce gökada UGC 7365 ise foto¤raf›n en

alt ve orta k›sm›nda soluk, sar› bir leke

olarak görülüyor. Dünya’ya M106’dan

daha yak›n olmas›na karfl›n (14 milyon

›fl›ky›l› uzakl›kta) ondan çok daha küçük

duran gökadan›n, yeni y›ld›z oluflturma-

d›¤› anlafl›l›yor.

Geçen befl y›l boyunca Gökada Evrimi

Kaflifi, 27.000 derece karelik bir bölgede

yar›m milyar kadar gökcisminin

görüntüsünü kaydetmifl. Yan›tlanmas›na

yard›mc› oldu¤u temel soruysa flu:

Evrenin 13 milyar y›ll›k tarihi içinde

gökadalar nas›l geliflip de¤iflime u¤ruyor?

Do¤al olarak, sorunun çözümüne daha

uzun zaman var. Projenin bafl

araflt›rmac›s› Chris Martin’in sözlerine

bak›l›rsa, “bu dev veri kütlesini çözmeye

do¤ru ilk ad›mlar› daha yeni yeni atmaya

bafllad›k.”

NASA Jet Propulsion Laboratory Bas›n Duyurusu, 28 Nisan 2008

Bir y›ld›z patlamas›, o kadar h›zl› olur

ki, gökbilimciler ancak olay›n

‘art›klar›n›’ izlemekle yetinmek

zorunda kal›rlar. Bu nedenle ABD’deki

Princeton Üniversitesi’nden gökbilimci

Alicia Soderberg’in bafl›na gelenleri

tam bir piyango olarak nitelemek hiç

de abart› olmaz. NASA’n›n Swift

uydusuyla yak›n bir gökadadaki

süpernovan›n kal›nt›lar›n› incelerken

bir anda beliren 

X-›fl›n› parlamas› yaln›zca birkaç dakika

sürdü¤ü halde, Soderberg’e, onun ne

oldu¤unu hemen anlam›fl.

Bir y›ld›z›n yaflam›, iki farkl› etkinin

birbirileriyle yapt›klar› ‘dans›n’

uyumuna ba¤l›d›r: Kütleçekimi, içerdi¤i

gaz› merkeze do¤ru s›k›flt›r›rken,

çekirdek füzyonuyla aç›¤a ç›kan enerji

de gaz› yeniden d›flar› iter. Y›ld›z›n

yak›t› bitti¤inde maç›n galibi de

kesinleflir: kütleçekimi. Rakipsiz kalan

kütleçekimi, y›ld›z›n aniden

‘çökmesine’ neden olur. Büyük kütleli

y›ld›zlarda bu ani ve güçlü s›k›flma

etkisinin bir sonucu da fliddetli bir

patlama, yani bir “süpernova”d›r.

“Bir süpernovan›n nerede ve ne

zaman gerçekleflece¤ini hiç bir zaman

kesin olarak bilemezsiniz” diyor

Soderberg. “Yaln›zca birkaç dakika

süren bu olay› an›nda yakalamaksa

çok zordur.” Gökbilimcilerin genellikle

yakalad›klar›, bu nedenle

süpernovan›n ancak sonraki aflamalar›

oluyor. Soderberg, anlatt›¤›na göre hiç

zaman kaybetmeden “ortal›¤› aya¤a

kald›rm›fl!” Ve bu sayede de tüm

dünyada gözlemevleri, teleskoplar›n›

uzak gökadaya çevirerek patlamay›

gerçek zamanl› olarak izleyebilmifller. 

Bu gözlemler, y›ld›z›n nas›l öldü¤üyle

ilgili olarak yeni ipuçlar› veriyor.

Anlafl›lan o ki y›ld›z, yokolufl an›na

kadar oldukça normal davranmay›

baflarabilmifl. Son ölüm dakikalar›nda

gerçekleflenler, kitab›na oldukça

uygun: Y›ld›z›n merkezi kendi üzerine

fliddetli biçimde çöküyor, yeniden

d›flar› do¤ru h›zla geniflledi¤indeyse

y›ld›z›n d›fl katman›yla çarp›flarak,

Soderberg’in Swift uydusuyla

yakalad›¤› X-›fl›nlar›n› oluflturuyor.

Bulgular, bu flekilde X-›fl›n›

patlamalar›n›n süpernovalara efllik

etti¤i yolundaki kuram› da do¤rulam›fl

oluyor. Araflt›rmac›n›n belirtti¤ine göre,

gelecekteki gözlemler belki de yaln›zca

rastlant›lara dayanmak zorunda

kalmayabilir. fiu s›ralarda planlama

aflamas›nda olan yeni nesil X-›fl›n›

teleskoplar›n›n, gökyüzünün oldukça

genifl biçimde tarayabilecekleri

umuluyor. X-›fl›n› ‘imzas›’ bu son

geliflmeyle art›k do¤rulanm›fl oldu¤una

göre, bu tür ayg›tlar›n benzer patlama-

lar› düzenli biçimde farkedebilecekleri-

ne, belki alan›n kendisinin de önemli

ölçüde de¤iflece¤ine neredeyse kesin

gözüyle bak›l›yor.

Nature News Online, 21 May›s 2008 
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