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En Büyük Ateﬂ Topu

s›cakl›kta seyreltik gaz içinde “yüzüyor”.
ﬁimdiye kadar, büyük sarmal gökadalar›n,
daha küçük gökadalar›n oluﬂup zaman
içinde birleﬂmesiyle ortaya ç›kt›klar›
düﬂünülüyordu. Evreni oluﬂturan Büyük
Patlama’dan yaln›zca birkaç milyar y›l sonra
böylesine büyük gökadalardan oluﬂan
böylesine büyük bir kümenin varl›¤›, yeni
bir aç›klama gerektiriyor.

XMM-Newton X-Iﬂ›n› Teleskopu, Dünya’dan
milyonlarca ›ﬂ›ky›l› uzakl›ktaki bir gökada
kümesinde, 1 trilyon Güneﬂ kütlesinde kuyruklu y›ld›z biçimli bir “ateﬂ topu” belirledi.
Abell 3266 adl› kümede yer alan s›cak gaz
kütlesi100 milyon derece s›cakl›kta. Her saat 1 Güneﬂ kütlesi kadar madde koparak,
h›zla yol alan s›cak gaz bulutunun kuyru¤unu oluﬂturuyor. Saniyede 750 kilometre h›zla yol alan gaz bulutu, içindeki moleküllerin
h›z› nedeniyle yo¤uﬂup y›ld›z oluﬂturam›yor.
Bu s›cakl›k ve h›za karﬂ›n da¤›lmamas›ysa,
evrendeki maddenin %80’ini oluﬂturan ve
gökadalar› muazzam haleler halinde çevreleyen “karanl›k madde”nin uygulad›¤› kütleçekimine ba¤lan›yor.
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parças›. Orkestra ise Samanyolu’nun
uydular›ndan olan Büyük ve Küçük
Magellan Bulutlar›.
Blitz, bükülmenin yaln›zca üç titreﬂim modu

ya da notayla betimlenebilece¤ini söylüyor:
Diskin kenar›n›n yukar›-aﬂa¤› ç›rp›n›ﬂ›; eyer
biçimli bir sal›n›m; ve sinüs dalgalar›. Her üç
“nota” da orta Do notas›n›n 64 oktav
alt›ndaki düzeylerde ortaya ç›k›yor.
Peki bu sal›n›mlar› tetikleyen ne?,
Massachusetts Üniversitesi’nden kuramc›
Martin Weinberg, Magellan Bulutlar›’n›n,
Samanyolu’nun karanl›k madde halesi
içinden geçiﬂlerinin bilgisayar benzetimini
(simulasyon) ç›karm›ﬂ. Sonuç, bu hareketin
karanl›k madde halesinin merkezinde bir
titreﬂim tetikledi¤ini, bu titreﬂimin de
Samanyolu diskinin üç ayr› moda
sal›nmas›na yol açt›¤›n› gösteriyor.
Macellan Bulutlar›’n›n 1,5 milyar y›ll›k bir
yörünge periyodu süresinde diskin toplam
hareketi, bir masa örtüsünün rüzgarda
ç›rp›nan kenarlar›n› an›msat›yor.

En Uzak Gökada Kümesi
Yaklaﬂ›k 10 milyar ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta
keﬂfedilen dev bir gökada kümesi, ilk
gökadalar›n oluﬂumuyla ilgili modellerin
yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek.
Carnegie Mellon Üniversitesi’nde (ABD)
master yapan K›vanç Sab›rl› adl› Türk
ö¤rencimiz, XMMXCS 2215-1738 adl›
kümedeki maddenin, Güneﬂ’in kütlesinin
500 trilyon kat› oldu¤unu hesaplam›ﬂ.
Küme, X-›ﬂ›nlar› yayan 10 milyon derece

Güneﬂ’in konumu

“Yukar›” bükülmüﬂ bölge
Gökada’da y›ld›z
yo¤unlu¤u en
yüksek bölge

“Aﬂa¤›” bükülmüﬂ bölge

Disk içindeki
konumumuz
nedeniyle
izlenmesi güç bölgeler
(beyaz alanlar)

Magellan
Bulutlar›’n›n
izledi¤i rota
(yörünge
periyodu 1,5
milyar y›l)

Samanyolu’nu Oynatan
Na¤meler
Samanyolu’nun nötr hidrojen atomlar›ndan
oluﬂan diskinde gözlenen bir bükülme,
keﬂfedildi¤i 1957 y›l›ndan bu yana yan›t
bulamam›ﬂ bir soru olmay› sürdürüyordu.
ﬁimdiyse California Üniversitesi’nden
(Berkeley) Leo Blitz ve arkadaﬂlar› bir
aç›klama getirmiﬂ görünüyorlar. Ekibe göre,
gökadam›z› dans ettiren üç notal› bir müzik

Samanyolu’nun
hidrojen diski

Magellan
Bulutlar›’n›n
bugünkü
konumu

Güneﬂ bu do¤rultuda
Samanyolu yar›çap›n›n
ortas›nda yer al›yor.
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Yaln›z Kalabal›k
ﬁimdiye kadar yayg›n kabul gören
varsay›ma göre Samanyolu’nda ikili ya da
çoklu sistemlerde bulunan y›ld›zlar›n say›s›,
tek y›ld›zlardan daha fazlayd›. Ancak,
Harvard-Smitrhsonian Astrofizik
Merkezi’nden Charles Lada’ya göre bu
durum daha çok ender bulunan büyük
kütleli ve parlak O ve B s›n›f› y›ld›zlar için
geçerli. Güneﬂ ve daha küçük M s›n›f›
y›ld›zlar›n ço¤unlu¤uysa yaln›z gezmeyi
tercih ediyorlar. Gökbilimcilere göre O ve B
s›n›f› dev “mavi”, A s›n›f› “beyaz”, F s›n›f›
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“sar›-beyaz” y›ld›zlar hep birlikte
Samanyolu’nda bulundu¤u hesaplanan en
az 100 milyar y›ld›z›n yaln›zca %1’ini
oluﬂturuyorlar. Güneﬂimiz gibi G s›n›f› “sar›”
y›ld›zlar›n oran›ysa %4. Güneﬂten daha
küçük ve so¤uk K s›n›f› “turuncu”
y›ld›zlar›n oran› %15, en küçük y›ld›zlar
olan M s›n›f› “k›rm›z› cüce” y›ld›zlar›n
oran›ysa %70. Gökbilimcilere göre
gökadam›z›n nüfusunun geri kalan
%10’unuysa, Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n
ölümünden arta kalan “beyaz cüce”lerden
oluﬂuyor.
Astronomy, May›s 2006

