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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Gökbilim
Raﬂit Gürdilek

GIP’tan Korkmay›n...
Yer kaynakl› do¤al felaketlere haz›rl›kl› olmak laz›m. Aﬂ›r› evhaml› olanlar›m›z›n göktaﬂ›, kuyruklu y›ld›z çarpmas› gibi olas› tehlikelerle de uykular› kaç›yor olabilir. Ama art›k en az›ndan bir tehlikeyi listelerinden kaz›yabilirler: Uzun süreli Gama Iﬂ›n› Patlamalar› (GIP). GIP’lar, evrende rasgele meydana
gelen en ﬂiddetli patlamalar. Son modellemelere göre büyük ço¤unlu¤u, Güneﬂ’ten en az
20 kat daha kütleli dev y›ld›zlar›n merkezlerinin çökerek karadelik oluﬂturmas›yla tetiklenen özel bir tür süpernova patlamas›ndan
kaynaklan›yor.
E¤er bu uzun süreli patlamalardan bir,
yol açt›¤› radyasyon Dünyam›z› yalayacak kadar yaks›n olsayd›,
etkileri ozon tabakam›zdaki ozonu yok ederek
gezegenimizin nüfusunu Güneﬂ’in zararl›
morötesi ›ﬂ›nlar›na maruz
b›rakmaktan tutun, iklim de¤iﬂimlerine yol açmak ve evrimin
seyrini de¤iﬂtirmeye kadar uzaSüreci tetikleyen:
Büyük kütleli y›ld›z›n merkezinin
çökmesiyle karadelik oluﬂumu
Iﬂ›¤a yak›n h›zda parçac›k f›skiyesi (Jet)
Jet içindeki iç ﬂoklar›n yolaçt›¤› gama ›ﬂ›n patlamas›
Ters ﬂok: Görünür ›ﬂ›k ve X-›ﬂ›nlar› ortaya ç›kart›yor
Jetin y›ld›zlararas› ortamda yaratt›¤› ﬂok
Ön ﬂok: Görünür ›ﬂ›k/X-›ﬂ›n›/radyo dalgalar›nda
oluﬂan ard›l ›ﬂ›n›m
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nan bir dizi y›k›ma yol açard›.
Ama Hubble Uzay Teleskopu’yla de¤iﬂik kategorilerdeki gökadalar› inceleyen bir ekibin
bulgular› yüreklere su serpiyor. Uzun süreli
GIP’lar›n Samanyolu gökadam›zda meydana
gelmesi hayli düﬂük bir olas›l›k.
Andrew Fruchter yönetimindeki gökbilim
ekibi, GIP tiplerinin patlayan y›ld›zlar›n içinde bulunduklar› ortamla iliﬂkil¤i olabilece¤i
düﬂüncesinden hareketle, Hubble teleskopuyla 42 GIP ve 16 süpernova kal›nt›s›n›n
çevrelerini incelemiﬂ. Bulgular, saüpernova
patlamalar› içinde GIP’la sonuçlanan az say›daki örnek, ötekilerden çok farkl› ortamlarda meydana geliyor. Araﬂt›rmac›lar, incelenen örneklerdeki GIPlar›n genellikle düzensiz biçimli, küçük gökadalarda meydana geldiklerini belirlemiﬂler. Bu gökadalar, evrenin
ilk birkaç yüz milyon y›ll›k dönemlerinde
oluﬂmuﬂ, dolay›s›yla hayli yaﬂl› ve görece
hidrojen bak›m›ndan hayli “saf” olan gökadalar. Bunlar, “metal” aç›s›ndan hayli
fakir. Gökbilim dilinde, evreni ortaya
ç›karan Büyük Patlama’da oluﬂan hidrojen, helyum ve lityum d›ﬂ›nda, y›ld›zlar›n merkezlerinde sentezlenen
tüm öteki elementlere “metal” deniyor. Samanyolu ise, küçük gökadalar›n birleﬂmesiyle oluﬂmuﬂ,
süpernova patlamalar›n›n
uzaya saçt›¤› a¤›r elementlerle hayli “zenginleﬂmiﬂ” bir gökada. Samanyolu
gibi dev, sarmal
gökadalar çok daha

önce oluﬂmuﬂ küçük, düzensiz gökadalar›n
birleﬂmesiyle oluﬂtuklar›ndan, daha yaﬂl›lar
ve y›ld›zlar›n›n ve yeni y›ld›z oluﬂturacak
gaz bulutlar›n›n büyük ço¤unlu¤u, yuttuklar› cüce gökadalarda patlayan ilk kuﬂak y›ld›zlar›n saçt›klar› metallerce hayli zenginler.
Bu tür gökadalarda süpernova patlamalar›yla yok olan büyük kütleli y›ld›zlar, GIP’lara
yol açm›yor, çünkü güçlü y›ld›z rüzgarlar›yla
(uzaya püskürttükleri elektrik yüklü parçac›klar) patlamadan önce kütlelerinin önemli
bir bölümünü yitirmiﬂ oluyorlar. Dolay›s›yla
süpernova patlamas›yla sonuçlanan süreç
GIP için gerekli koﬂullar› sa¤lam›yor.
Yayg›n kabul gören yeni bir modele göre,
uzun süreli GIP’lar, ﬂöyle meydana geliyor:
Büyük kütleli y›ld›z›n merkezi hidrojenle
baﬂlayan bir süreçle yo¤un s›cakl›k ve bas›nç alt›nda hafif çekirdekleri birleﬂtirip giderek daha a¤›r çekirdeklere dönüﬂtürüyor
ve bu füzyon süreci sonunda merkez demirle dolup art›k daha fazla enerji üretemiyor.
Böyle olunca da merkez, art›k bask›s›n› dengeleyemedi¤i kütlesinin a¤›rl›¤› alt›nda çökerek bir karadeli¤e dönüﬂüyor. Karadelik çevresindeki madde yutulmadan önce delik çevresinde h›zla dönen bir disk meydana getiriyor. Diskteki maddenin bir k›sm› yutulurken, bir k›sm› da deli¤in kutup eksenlerinden ters yollarda, ›ﬂ›¤a yak›n h›zlarla f›rlayan jetler (parçac›k f›skiyeleri) y›ld›z›n d›ﬂ
katmanlar›n› delerek uzaya f›ﬂk›r›yor. E¤er
bu jetlerden biri bizim do¤rultumuzda ç›k›yorsa, biz bunu bir GIP olarak alg›l›yoruz.
Jetlerin ç›kmas›ndan sonra merkezin çökmesinin yol açt›¤› ﬂok dalgas› ve nötrinolar y›ld›z›n d›ﬂ katmanlar›n› bir süpernova patlamas›yla parçalayarak uzaya saç›yor.
E¤er y›ld›z merkezin çökmesinden önce çok
fazla kütle yitirmiﬂse, çöken merkez bir karadelik de¤il, yaklaﬂ›k 20 km çapl› bir küre
olan bir nötyron y›ld›z›na dönüﬂüyor ve GIP
meydana gelmiyor. Buna karﬂ›l›k, çok az
kütle yitiren y›ld›zlarda da GIP meydana gelmiyor, çünkü karadelik oluﬂsa bile bunu yol
açt›¤› jetler, kal›n d›ﬂ katmanlar› yaram›yor.
GIP’lar›n bir de k›sa süreli olanlar› var. Bunlarda gama patlamalar› milisaniye düzeylerinden, en fazla 2 saniyeye kadar sürebiliyor.
Son bulgular, k›sa süreli GIP’lar›n iki nötron y›ld›z›n›n birleﬂmesiyle ortaya ç›kt›klar›n›
göstermiﬂ bulunuyor. Nötron y›ld›zlar›na yol
açan patlamalar, hemen hemen her gökadada ortaya ç›kabiliyor. Dolay›s›yla k›sa süreli
GIP’lar›n Samanyolu’nda da meydana gelmesi olas›l›k d›ﬂ› de¤il. Ancak , bunlar›n gücü
uzun süreli GIP’lar›nkinden 100-1000 kat daha düﬂük oldu¤undan, gezegenimizdeki yaﬂam için daha küçük bir tehlike.
NASA Bas›n Bülteni, 10 May›s 2006

