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S›cak Gökada Halesi
Kuram›n ‹mdad›na Yetisti
Chandra X-›ﬂ›n› Uzay Teleskopu’nu kullanan gökbilimciler, Dünya’dan 100 milyon
›ﬂ›ky›l› uzakl›kta sakin bir sarmal gökaday›
çevreleyen büyük bir s›cak gaz halesi keﬂfettiler. Hale, NGC 5746 adl› gökadan›n diskinin her iki yan›nda 60.000 ›ﬂ›ky›l› uzakl›¤a kadar eriﬂiyor. Keﬂif, gökadam›z Samanyolu gibi gökadalar›n hâlâ uzaydaki gaz›n
a¤›r a¤›r üzerlerine çökmesiyle madde ka-

zanmaya devam ettiklerini gösteriyor.
Kurama göre sarmallar, gökadalar aras›ndaki boﬂlukta bulunan muazzam gaz bulutlar›n›n kendi üzerlerine çökerek dev y›ld›z ve
gaz diskleri oluﬂturmas›yla meydana geliyorlar. Bu kuram›n öngörülerinden birisi
de, dev sarmallar›n, gökada oluﬂum sürecinden kalma s›cak gaz haleleri içinde bulunmalar›. Ancak, daha önce de baz› sarmal
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leli y›ld›zlar›n %80’inin çoklu sistemlerde bulundu¤u san›l›yor. Ancak bu y›ld›zlar son
derece ender. Daha soluk olan Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n yar›s›ndan biraz ço¤u da çoklu
sistemlerde yer al›yor. Buna karﬂ›l›k, k›rm›z›
cüce y›ld›zlar›n yaln›zca %25’i çoklu sistemlere üye. Samanyolu’ndaki y›ld›zlar›n

ﬁimdiye kadar gökbilimciler aras›nda yayg›n
görüﬂ, iki ya da daha fazla y›ld›zdan oluﬂan
çoklu sistemlerin, Samanyolu’nda tek y›ld›zlardan daha çok oldu¤uydu. Ama öyle görünüyor ki, bu köklü inanc›n temelleri sars›lmaya haz›r. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden (CfA) Charles Lada taraf›ndan gerçekleﬂtirilen yeni bir
çal›ﬂma, tek y›ld›zlar›n gökadam›zda ço¤unlu¤a sahip olduklar›n› gösteriyor.
Çal›ﬂman›n ortaya koydu¤u bir baﬂka sonuçsa, gezegenler tek y›ld›zlar›n çevresinde daha kolay oluﬂtu¤una göre, gökadam›zdaki gezegenlerin say›s›n›n san›landan çok daha fazla olabilece¤i.
Gökbilimciler, Güneﬂ benzeri yu›ld›zlar›n
da dahil oldu¤u büyük kütleli parlak y›ld›zlar›n genellikle çoklu y›ld›z sistemlerinde yer ald›¤›n› uzun süredir biliyorlard›. Bu da, evrendeki y›ld›zlar›n büyük
k›sm›n›n çoklu sistemlerde bulundu¤u
inan›ﬂ›na yol açm›ﬂt›. Ama gökbilimciler
yine uzun zamand›r “k›rm›z› cüce” diye
adland›r›lan M s›n›f› küçük kütleli y›ld›zlar›n, büyük y›ld›zlara k›yasal çok daha fazla
say›da oldu¤unun da fark›ndayd›lar.
Lada, “iﬂte bu bilinenleri yanyana koydu¤umda ortaya ç›kan resmin, gökbilimcilerin
ço¤unlu¤unun gördü¤ünün tam tersi oldu¤unu gördüm” diyor.
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%85’inin de k›rm›z› cüce oldu¤u göz önünde tutulunca, Lada’ya göre gökadam›zdaki
y›ld›zlar›n üçte ikisinden fazlas›n›n k›rm›z›
cüce tek y›ld›zlar oldu¤u gerçe¤ini kabullenmek kaç›n›lmaz.
Lada’n›n bulgular›, gezegenlerin gökbilimcilerin sand›¤›ndan fazla oldu¤u sonucunu da

gökada disklerinin üst ve altlar›nda s›cak
gaz belirlendiyse de bunun disklerde h›zl›
y›ld›z oluﬂumunun boﬂlu¤a püskürttü¤ü
madde oldu¤u biliniyordu. Araﬂt›rmac›lar›n
gözledi¤i NGC 5746 ise, ne diskinde ola¤anüstü bir y›d›z oluﬂumu, ne de merkezinde
dev bir karadelik etkinli¤i belirlenebilmiﬂ
sakin bir gökada. Dolay›s›yla s›cak halenin
gökadadan d›ﬂar› s›zm›ﬂ olmas› uzak bir
olas›l›k. Birmingham Üniversitesi’nden Jasper Rasmussen’e göre ekibin gözlemleri,
gökadalar›n daha küçük s›cak gaz ve karanl›k madde kütlelelerinin birleﬂmesiyle
oluﬂtu¤u sonucunu veren bilgisayar simulasyonlar›yla uyum gösteriyor. Kopenhag
Üniversitesi’nden Kristian Pedersen, gözlemlerin sarmal gökadalar›n çevresinde s›cak gaz halelerinin görülmeyiﬂinin kuramla
yaratt›¤› çeliﬂkiyi giderdi¤ini söylüyor. “Haleler, öngörüldü¤ü gibi gökadalar› çevreliyor. Ancak öylesine soluklar ki, bunlar› belirleyebilmek için Chandra gibi son derece
duyarl› teleskoplar gerekiyor.”
NASA Bas›n Bülteni, 3 ﬁubat 2006

kaç›n›lmaz k›l›yor. Çoklu y›ld›z sistemlerinin
bileﬂenleri aras›ndaki kütleçekim etkileﬂimleri, gezegen öncülü diskleri da¤›t›yor. Gerçi
baz› ikili y›ld›z sistemlerinin birkaç›nda gezegen belirlenmiﬂ durumda; ama bunlar ya
iki y›ld›z›n da hayli d›ﬂ›nda bir yörüngede,
ya da birbirinden oldukça uzak eﬂ y›ld›zlardan birinin burnunun dibinde kendilerine bir yer bulabilmiﬂler.
Buna karﬂ›l›k tek y›ld›zlar›n çevresindeki disklerin kütleçekimsel bozulmaya
u¤rama gibi bir sorunlar› olmad›¤›ndan, bunlar›n gezegen oluﬂturma olas›l›klar› yüksek. ‹lginçtir ki, bu yak›nlarda bulunan ve sahip oldu¤u 5 Dünya
kütlesiyle kendi gezegenimize en çok
benzeme özelli¤ini ele geçiren bir Güneﬂ-d›ﬂ› gezegen, bir k›rm›z› cücenin
çevresinde dolan›yor. Lada’ya göre bu
gezegen aysbergin su üzerindeki tepesi
olabilir.
CfA’dan gökbilimci Dimitar Sasselov’a
göre k›rm›z› cücelerin çevresinde gezegen bulunmas›n›n heyecan verici yan›,
bu y›ld›zlar›n çevresindeki “yaﬂam bölgesi”nin, yani suyun s›v› halde bulunabilece¤i s›cakl›k aral›¤›ndaki bölgenin,
y›ld›za hayli yak›n olmas›. Ve bir gezegen
y›ld›z›na ne kadar yak›nsa keﬂfedilmesi de o
ölçüde kolay. Dolay›s›yla da, gerçekten Dünyam›za benzeyecek ilk y›ld›z bir k›rm›z› cüce
çevresinde keﬂfedilirse ﬂaﬂmamak gerek.
CfA Bas›n Aç›klamas›, 30 Ocak 2006

