
En Genç Karadelik?
Yeryüzündeki en büyük radyo teleskop dizgele-
rini 30 milyon ›fl›ky›l› uzakl›ktaki NGC 891 adl›
bir gökadaya odaklayan gökbilimciler, flimdiye
kadar gözlenen en genç karadelik ya da nötron
y›ld›z› aday›n› keflfettiler.
‹lgi oda¤› olan SN 1986J, bir süpernova kal›nt›-
s›. Süpernovalar, Güneflimizden en az dört kez
daha büyük kütleye sahip olan y›ld›zlar›n fliddet-
li ölümleri. Bu dev y›ld›zlar›n merkezleri bile Gü-
nefl’ten daha büyük. Y›ld›z› merkezine do¤ru çö-
kertmek isteyen muazzam kütlesini, d›fla do¤ru
etki yapan ›fl›n›m bas›nc›yla    dengeleyebilmek
için merkezdeki füzyon tepkimeleriyle Günefl’te-
kinden çok daha fazla enerji üretilmek zorunda.
Dolay›s›yla merkezdeki hidrojen yak›t›, Günefl’te-
kine oranla çok daha büyük miktarlarda tepki-
meye sokulup giderek daha a¤›r elementlere dö-
nüfltürülüyor ve yaklafl›k 20-30 milyon y›l içinde
merkezde füzyonla birlefltirilebilecek yak›t kalm›-
yor. Merkezdeki atom çekirdeklerinin tümü da-
ha hafiften a¤›ra do¤ru birleflerek sonunda de-

mire dönüflünce, merkez kütleçekim bas›nc›n›
dengeleyecek enerji üretemez hale gelip çökü-
yor ve kütlesine ba¤l› olarak yaln›zca 10-15 km
çap›nda bir nötron y›ld›z›na , ya da e¤er daha
büyük kütledeyse sonsuz yo¤unlukta küçücük
bir nokta olan karadeli¤e dönüflüyor. Merkezin
çökmesiyle oluflan flok dalgas›ysa y›lkd›z›n d›fl
katmanlar›n› muazzam bir patlama biçiminde
uzaya savuruyor.
Asl›nda SN 1986J, ilk kez 1986 y›l›nda keflfedil-
mifl. Ancak, yeni gözlemler, patlaman›n, bize ilk

göründü¤ü tarihten yaln›zca üç y›l önce meyda-
na gelmifl oldu¤unu ortaya koymufl. (Patlama el-
bette 30 milyon y›l önce meydana gelmifl). Dün-
ya çap›ndaki radyo teleskop a¤›yla yap›lan yeni
gözlemlerin yaratt›¤› heyecan›n nedeni, SN
1986J’nin merkezinde yeni ortaya ç›kmaya bafl-
layan ve parlak bir ›fl›n›m yayan nesne. Bu, flim-
diye kadar süpernova kal›nt›lar›n›n hiçbirinde
gözlenmemifl. Yani ilk kez olarak s›cak, s›k›flm›fl
merkezin, savrulmufl d›fl katmanlar›n oluflturdu-
¤u sis içinden görünmeye bafllamas›na tan›k olu-
yoruz. Gökbilimciler, henüz parlak nesneden ge-
len ›fl›n›m›n, karadeli¤in yutmaya bafllad›¤› gaz-
lardan m›, yoksa bir nötron y›ld›z›n›n çevre
üzerindeki etkisinden mi kaynakland›¤›n› henüz
belirleyebilmifl de¤iller. Araflt›rma ekibinden Mic-
hael Rupen, bunun ancak birkaç y›l sürecek
yeni gözlemlerle anlafl›labilece¤ini, ama sonuçta
ister bir karadelik, isterse nötron y›ld›z› ç›ks›n,
SN 1986J’nin bu yo¤un cisimlerin oluflum süreç-
leri hakk›nda yepyeni bilgiler sa¤layaca¤›n› söy-
lüyor. 
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Chandra X-›fl›n› Teleskopu’yla Samanyo-
lu’nun merkezini inceleyen gökbilimciler,
son derece s›cak seyrelmifl gazla dolu genifl
bir bölgenin varl›¤›n› belirlediler. Yaklafl›k
100 ›fl›ky›l› geniflli¤indeki bölgeyi dolduran
seyrelmifl gaz›n nas›l bu kadar ›s›nabildi¤i
ve s›cakl›¤›n› nas›l korudu¤u sorular›na ya-
n›tsa bulunabilmifl de¤il. 
California Üniversitesi’nden (Los Angeles)
Michael Muno yönetimindeki ekip, Chand-
ra’n›n bölgeyle ilgili olarak verdi¤i de¤er-
den, orada bulunan ve X-›fl›n› yayan  nötron
y›ld›z›, karadelik, beyaz cüce, bölgenin
önündeki y›ld›zlar ve ard›nda görülen baflka
gökadalar gibi “nokta kaynak”lar›n katk›s›n›
ç›karm›fllar. Geriye, 10 milyon derece s›cak-
l›kta, düzensiz yo¤unlukta bir sis gibi ›fl›n›m
yayan bir gaz bulutu kalm›fl. Ancak daha fla-

fl›rt›c› olan, bulutun s›cakl›¤› 100 milyon de-
rece olarak ölçülen daha da yüksek enerjide
bir seyrelmifl gaz kütlesinin içine gömülü ol-
mas›. Gökadam›z›n merkezinde bulunan ci-
simlerin tümünün (bölgedeki tüm y›ld›zlar
ve merkezdeki dev kütleli karadelik) toplam
kütleçekimi bile bu s›cakl›ktaki gaz›n bölge-
den kaçmas›n› önlemek için yeterli de¤il. Bu
durumda, hesaplara göre s›cak gaz›n 10.000
y›l içinde kaçmas› gerekiyor. Ama bölge bo-
flalmad›¤›na göre gaz›n sürekli olarak yeni-
den üretilip ›s›t›lmas› gerekiyor. 
Haydi gaz, bölgedeki büyük kütleli y›ld›zla-
r›n rüzgar›ndan besleniyor olsun. Ama yine
de ›s›nman›n kayna¤› gizemini koruyor. Gö-
kadan›n merkezinde yüksek enerjili X-›fl›nla-
r› yayan bölge, daha önce Chandra ve öteki
araçlarla gözlenmifl olan ve merkezden bir-

kaç bin ›fl›ky›l› uzakl›¤a kadar uzanan X-›fl›n›
sisinin en parlak bölgesi. Bu sis görünümlü
›fl›n›m›n böylesine böylesine mesafelere uza-
nabilmesi, s›cakl›ktan merkezdeki dev kara-
deli¤in sorumlu olmad›¤›n› gösteriyor. 
Baz› fizikçiler süpernova flok dalgalar›n›n
yaratt›¤› manyetik karmaflan›n gaz› 100 mil-
yon dereceye kadar ›s›tabilece¤ini söylerken,
alternatif bir ›s› kayna¤› olarak da süperno-
va flok dalgalar›n›n üretti¤i yüksek enerjili
proton ve elektronlara iflaret edenler de var.
Ancak, her iki aç›klama da sorunlu: Bir ke-
re, ›fl›n›m›n tayf› yüksek enerjili parçac›klar-
ca ›s›t›lman›n ortaya ç›karaca¤› bir tabloyla
örtüflmüyor. Sonra, gökada merkezindeki
manyetik alan, gereken yap›da de¤il. Ayr›ca
bölgedeki süpernovalar›n da ölçülen s›cakl›-
¤› aç›klayabilecek s›kl›kta olmad›¤› biliniyor. 
Araflt›rma ekibi, bölgedeki gaz›n yaln›zca gö-
rünüflte bir sis gibi da¤›n›k olabilece¤ini, as-
l›ndaysa çok uzaktaki bir kentin gökyüzüne
yans›yan ayd›nl›¤› gibi çok say›da nokta kay-
na¤›n birleflik ›fl›lt›s› olma olas›l›¤› üzerinde
de durmufl. Burada da sorun, bölgede yeter-
li ›fl›ma yapabilen 200.000 büyük y›ld›z›n
varl›¤›n›n gereksinmesi. Oysa, bu bölgede
30 milyon y›ld›z›n yer almas›na karfl›n,
gereken fliddet ve enerjide X-›fl›n›
üretebilecek y›ld›zlar›n say›s› yaln›zca
20.000 kadar. Tüm bunlar da Muno’ya göre
Samanyolu merkezindeki ›s› kaynaklar›
konusundaki bilgilerde ciddi bir yetersizli¤i
gösteriyor. 
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