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LOJ‹ HABERLER‹

Gökbilim

S›rad›ﬂ› Süpernova
Süpernovalar› gözleyen bir grup
gökbilimci, ﬂimdiye kadar kozmolojinin
temel direklerinden biri say›lan bir
varsay›m›n geçerlili¤ini otadan kald›rmaya
aday bir keﬂifte bulundular: Tip Ia denen
özel bir süpernova türünün, inan›lan›n
aksine farkl› türlerinin varl›¤› olas›l›¤›.
Güneﬂ’ten en az sekiz kat daha kütleli
y›ld›zlar›n merkezlerinin çökmesiyle
tetiklenen ve Tip Ib, Tip 1c ve Tip II olarak
tan›mlanan “normal” süpernovalar›n ortak
özelli¤i, k›sa ömürlerini (birkaç milyon
y›ldan 30-40 milyon y›la kadar) büyük bir
patlamayla noktalamalar›. Bu dev
y›ld›zlar›n muazzam kütlelerinin bas›nc›n›
dengeleyen merkezlerindeki nükleer
tepkimeler demir sentezine kadar var›nca,
merkezleri daha fazla enerji üretemeyip
çöküyor ve en az birkaç Güneﬂ
kütlesindeki merkez yaln›zca 10-20 km
çap›nda bir “nötron y›ld›z›” içine s›¤acak
kadar s›k›ﬂ›yor. Ya da kütleçekiminin
bask›s›n› hiçbirﬂey durduram›yor ve
merkez noktasal bir karadelik haline
geliyor. Çökmeyle oluﬂan ﬂok dalgas› da
y›ld›z›n büyük ölçüde hidrojenden oluﬂan
d›ﬂ katmanlar›n› parçalayarak uzaya
savuruyor.
Tip Ia süpernovalar›n öyküsüyse çok farkl›.
En az›ndan ﬂimdiye kadar!.. Bu tür
süpernovalar›n ay›r›c› özelli¤i, dev
y›ld›zlar›n de¤il, özel koﬂullarda Güneﬂimiz
gibi orta büyüklükteki y›ld›zlar›n “cesetleri”
üzerinde meydana gelmeleri. Dev y›ld›zlar›n
aksine Güneﬂ ve benzerleri, milyarlarca y›l
yaﬂayabiliyorlar (Yaklaﬂ›k 4,5 milyar
yaﬂ›nda olan Güneﬂimizin 5,5 milyar y›l
daha yaﬂayaca¤› hesaplan›yor). Güneﬂ
benzeri y›ld›zlar›n merkezlerindeki hidrojen
çekirdekleri birleﬂip helyumdan baﬂlayarak
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oksijen ve karbona kadar daha a¤›r
elementleri oluﬂturunca, y›ld›z önce ﬂiﬂip
bir k›rm›z› dev haline geliyor (Güneﬂ’in bu
aﬂamada Dünya’y› yutabilece¤i
düﬂünülüyor). Ard›ﬂ›k birkaç ﬂiﬂme ve
büzüﬂme aﬂamas›n›n ard›ndan y›ld›z, d›ﬂ
hidrojen katmanlar›n› yavaﬂ yavaﬂ uzaya
b›rak›yor ve art›k tümüyle oksijen ve
karbonla dolan, Güneﬂ’in toplam kütlesinin
%60’›n› içeren ve s›k›ﬂ›p yaklaﬂ›k Dünyam›z
boyutlar›na inmiﬂ merkez bir “beyaz cüce”
olarak aç›¤a ç›k›yor. Sonra da yavaﬂ yavaﬂ
so¤uyup sonunda art›k görünemeyen bir
“kara cüce” haline geliyor.
Ama bu senaryo, her Güneﬂ benzeri y›ld›z›n
ölümü için ayn› de¤il. Evrende, ortak bir
kütleçekimi merkezi etraf›nda dolanan ikili
y›ld›z sistemlerinin say›s› oldukça fazla
(hatta bunlar›n say›s›n›n tek y›ld›zlardan
daha fazla oldu¤unu söyleyenler de var).
Güneﬂ benzeri y›ld›zlardan oluﬂuyorsa bu
ikili sistemlerdeki y›ld›zlardan biri ömrünü
daha h›zl› tamamlay›p bir beyaz cüce haline
geldi¤inde, hâlâ normal ömrünü süren
eﬂinden madde çalmaya baﬂl›yor. Normalde
yaklaﬂ›k 0,6 Güneﬂ kütlesinde olan beyaz
cücenin kütlesi, çald›¤› maddeyle artmaya
baﬂl›yor. Ve kütle (keﬂif sahibi Hint as›ll›
gökbilimcinin ad›yla) “Chandrasekhar
Limiti” denen kritik bir eﬂi¤i aﬂ›nca cüceyi
oluﬂturan karbon ve oksijen çok h›zl› bir
zincirleme reaksiyonla daha a¤›r
elementlere dönüﬂüyor ve bu zincirin
sonunda cüce muazzam bir trermonükleer
tepkimeyle tümüyle yok oluyor. Tepkime
zincirinde son ürün olan kobalt 56,
radyoaktif bozunmayla nikel 56’ya, o da
yine radyoaktif bozunmayla demir 56’ya
dönüﬂüyor. Tip Ia süpernovalar›n
milyarlarca ›ﬂ›k y›l› uzakl›ktaki gökadalarda
bile görünebilmelerini sa¤layan ve k›sa
süre için gökadan›n ›ﬂ›¤›n› bile bast›ran

ola¤anüstü
parlakl›klar›n› bu
radyoaktif bozunum
veriyor.
Chandrasekhar Limiti,
bu süpernovalara eﬂsiz
bir özellik sa¤l›yor.
Hepsi, bu limitin, yani
1,4 Güneﬂ kütlesinin
aﬂ›lmas›yla tetiklendi¤ine
göre, tüm patlamalar›n
ﬂiddeti, dolay›s›yla
yayd›klar› ›ﬂ›k ayn›
olmal›. Bu durumda, Tip
Ia süpernovalar›n
yayd›¤› ›ﬂ›n›mda
gözledi¤imiz farklar,
patlayan cücenin içinde
yerald›¤› gökadan›n
uzakl›¤›n› duyarl› biçimde veriyor: Iﬂ›k ne
kadar güçlüyse, patlaman›n oldu¤u gökada
bize o kadar yak›n. Dolay›s›yla Tip Ia
süpernovalar kozmolojide çok aranan ve
kozmik uzakl›klar›n hesaplanmas›nda
kullan›lan “standart ›ﬂ›k kaynaklar›”n›n en
güveniliri olarak ün yapt›lar. ﬁimdiye kadar
bu model öylesine tart›ﬂmas›z kabul
edilmiﬂti ki, 9 milyar ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta
gözlenen bir dizi Tip Ia süpernovan›n ›ﬂ›k
ölçümlerindeki farkl›l›klar, evrenin gizemli
bir “karanl›k enerji”nin itici etkisiyle
ivmelenen bir h›zla geniﬂledi¤i saptamas›na
temel oluﬂturdu.
ﬁimdiyse, bir grup süpernova gökbilimcisi,
4 milyar ›ﬂ›ky›l› uzakl›ktaki bir gökadada
meydana gelen SNLS-03D3bb adl›
süpernovan›n, al›ﬂ›ld›k Tip Ia
süpernovalar›n iki kat›ndan daha parlak,
patlama öncesi beyaz cüce kütlesinin
Chandrasekhar Limiti’nin %50 üzerinde
oldu¤unu, kinetik enerjisininse (uzaya
saç›lan parçac›klar›n h›z›), normal
patlamalardakinin yar›s› kadar oldu¤unu
belirledi.
Bulgular›n› Nature dergisinde yay›mlayan
araﬂt›rmac›lara göre sözkonusu
süpernovan›n yoketti¤i beyaz cüce,
modellere ayk›r› düﬂen kütlesini iki yolla
kazanm›ﬂ olabilir: Çok h›zl› bir dönüﬂe
sahip oldu¤u için merkezcil kuvvet
Chandrasekhar Limiti’nin üzerinde bir
kütle kazanmas›na olanak vermiﬂ olabilir.
Ya da ayn› ikili y›ld›z sistemi içinde
birbirlerine yak›n sürelerde ayn› evrimi
geçirip beyaz cüce haline gelmiﬂ iki y›ld›z,
patlamadan hemen önce birleﬂerek toplam
kütlenin Chandrasekhar Limiti’nin ötesine
geçmesini sa¤lam›ﬂ olabilir.
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