
Gökadam›z Samanyolu’nun yak›n
komflular›ndan olan cüce gökada NGC
1569, bundan yaklaflk 25 milyon y›l önce
bafllay›p, Dünya’da ilk insanlar ortaya
ç›kmaya bafllad›¤›nda durulan bir y›ld›z
oluflum f›rt›nas›n›n ›fl›klar›yla parl›yor.
Hubble Uzay Teleskopu’nca al›nan
görüntüde, gökadan›n gövdesini delik deflik

eden devasa balonlar izleniyor. Bunlar,
y›ld›z oluflum f›rt›nas› sürecinde ortaya
ç›kan dev y›ld›zlar›n k›sa ömürlerini hep
birlikte noktalayan  kollektif süpernova
patlamalar›n›n yayd›¤› flok dalgalar› ve
büyük kütleli genç y›ld›zlardan gelen
fliddetli ›fl›n›mla parlayan hidrojenden
olufluyor. Görüntüde ayr›ca, Samanyolu ve

benzeri büyük gökadalarda görülen ve
küçük bir hacimde biraraya gelmifl
yüzbinlerce y›ld›zdan oluflan “küresel y›ld›z
kümelerine” benzer iki genç küme
görülüyor. Daha küçük kümelerse,
gökadam›zdaki aç›k y›ld›z kümelerini
and›r›yor.
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Gökbilim

Gökyüzünü sevenler, bu aydan bafllayarak
iki kuyrukluy›ld›z› birden, üstelik ç›plak göz-
le izleyebilecekler. Hatta tüm olumsuz koflul-
lara karfl›n, ›fl›k kirlili¤inin yo¤un oldu¤u
kentlerde bile... Sözkonusu kuyrukluy›ld›zlar
NEAT ve LINEAR. Adlar›n›, Dünya yak›n›n-
daki asteroidleri robotik teleskoplarla izle-
yen programlardan al›yorlar. Nitekim, yine
LINEAR diye adland›r›lan bir kuyrukluy›ld›z,
2000 y›l›nda Günefl’e yaklaflt›¤› s›rada parça-
lara ayr›lm›flt›. Bunlardan, daha iyi gözlene-
bilecek olan NEAT, 2001 y›l›nda keflfedildi-
¤inde 20 kadir parlakl›¤›ndayken (ç›plak
gözle görülebilen en soluk y›ld›zdan
400.000 kat daha soluk), Nisan sonundan
May›s ortalar›na kadar 1 ya da 2 kadir (en
parlak y›ld›zlara yak›n parlakl›kta) olacak.
Atmosfer ve ›fl›k kirlili¤i gibi sorunlar›n ol-
mad›¤› gözlem koflullar›ndaysa, NEAT ç›plak
gözle Nisan bafllar›ndan Haziran sonlar›na
kadar izlenebilecek. 
Günefl’e yaklaflmakta olan ikinci kuyrukluy›l-
d›z olan LINEAR ise Mart ay› ortalar›ndan
itibaren 6 kadir parlakl›¤a eriflecek (gözle
görülebilecek en soluk y›ld›zlar 7  kadir par-
lakl›kta). Ancak, Bal›k tak›my›ld›z› içindeki
konumu, y›ld›z› Günefl’e çok yak›n k›laca¤›n-
dan, gözlemcilerin kuyrukluy›ld›z› rahatl›kla
görebilmeleri için birkaç hafta beklemeleri
gerekecek. Her iki y›ld›z da ç›plak gözle gö-
rülebildiklerinde Günefl’e iyice yaklaflm›fl
olacaklar›ndan, en iyi gözlem zamanlar›,
Günefl do¤madan az önce do¤u ufku, ya da
Günefl battt›ktan hemen sonra bat› ufku.
‹deal gözlem için ufkun alçak olmas›na, kent
›fl›klar›ndan olabildi¤ince uzak bulunmaya ve
havan›n aç›k oldu¤u bir yer seçimi gerekli. 
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Gökbilim dilinde hidrojen ve helyum
d›fl›ndaki tüm elementlere “metal” dendi¤ini
biliyoruz. Bu metallerin tümünün y›ld›zlar›n
merkezlerinde olufltu¤unu ya da y›ld›z ölüm
sürecinin ürünü olduklar›n› da. Günefl
Sistemimizde bunlardan bol miktarda var.
Günefl Sistemi d›fl›nda flimdiye dek görünen
en büyük a¤›r element birikimininse,
birbiriyle çarp›flan ve Dünya’dan gözlenen
biçimlerinden ötürü Antenler diye
adland›r›lan iki gökadada oldu¤u belirlendi.
Bu gökadalar› gözleyen Chandra X-Ifl›n›
Uzay Teleskopu, milyonlarca derece
s›cakl›kta demir, magnezyum ve silisyum
topaklar› belirledi. Bulgulara göre,
topaklar›n baz›lar›ndaki metal deriflimi,
Güneflimizdekinden 20 kat fazla. Bunlar›n,
çarp›flma nedeniyle meydana gelen say›s›z
süpernova patlamas›ndan kaynakland›¤›
düflünülüyor. Çarp›flman›n flok dalgalar› iki

gökadadaki
gaz
bulutlar›n›n
s›k›fl›p
çökmesine ve
gökadalar›n
gençlik
dönemlerinde
görüldü¤ü gibi
dev y›ld›zlar›n
ortaya
ç›kmas›na
neden oluyor.

Bu devlerin ömrü de yaln›zca birkaç milyon
y›l oldu¤undan, merkezlerindeki hidrojeni
demire kadar dönüfltürüp bitirdiklerinde
merkezleri çöküp nötron y›ld›z› ya da
karadelik haline geliyorlar. D›fl
katmanlar›ysa muazzam bir süpernova
patlamas›yla uzaya saç›l›yor. Bu patlaman›n
flok dalgalar› da, dev y›ld›z›n daha önce
“y›ld›z rüzgar›” halinde uzaya püskürttü¤ü
çekirdeklerin nötron ya da protonlarla
bombard›man›na ve demir-ötesi elementlerin
sentezine yol aç›yor. Dünyam›z gibi kayaç
gezegenler bu a¤›r metallerden olufluyor.
Chandra’y› yöneten Harvard-Smithsonian
Astrofizik Merkezi’nden Giuseppina
Fabbiano, iki gökadan›n çarp›flmas›n›n
neden oldu¤u “yeni gençlik” süreci sonunda
oluflan a¤›r elementlerle, milyarlarca kayaç
gezegenin ortaya ç›kabilece¤ini belirtiyor.
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Kuyrukluy›ld›zlara
Haz›rlan›n


