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‹kiz Supernova
NASA’n›n Swift adl› uzay teleskopu, çok
ender bir olay› belirleyerek ayn› gökada
içinde yan yana iki süpernova patlamas›n›
görüntüledi. 80 milyon ›ﬂ›k y›l› uzakl›kta
büyük bir eliptik gökada olan NGC 1316’da
gerçekleﬂen patlamalardan ilki (sa¤ tarafta)
SN 2006dd ad›n› taﬂ›yor. 19 Haziran 2006
tarihinde meydana gelmiﬂ ve ›ﬂ›n›m› halen
devam ediyor. SN 2006mr diye kaydedilen
soldaki patlamaysa 5 Kas›m’da belirlenmiﬂ.
Ortadaki parlak bölge, gökadan›n yo¤un
merkez topa¤›. En solda küpe gibi görünen
güçlü ›ﬂ›k kayna¤›ysa, görüntüye girmiﬂ
bulunan, Samanyolu’na ait bir y›ld›z.
Büyük gökadalarda süpernova
patlamalar›n›n tipik s›kl›¤›, bir yüzy›l içinde
yaln›zca üç. NGC 1316’daysa, beﬂ ay arayla
meydana gelen patlamalar istisna de¤il.
Daha önceki iki patlamayla da,
son 26 y›lda kaydedilenlerin say›s› 4’e
yükselmiﬂ bulunuyor. Bu eliptik gökada k›sa
süre önce sarmal bir gökadayla birleﬂmiﬂ.
Gökada birleﬂmelerinin, yeni y›ld›z
oluﬂumlar›n› tetikleyerek süpernova
patlamalar›n› art›rd›¤› biliniyor. Ancak,

Yabanc› Güneﬂte
Dev Parlama
‹yi ki Güneﬂimiz yaﬂ›n› baﬂ›n› alm›ﬂ, sakin,
kararl› bir y›ld›z. Arada s›rada tepesi atm›yor
de¤il: Ama “parlama” dedi¤imiz bu güç
gösterileri, 135 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta kendinden
daha küçük bir komﬂusunda meydana
gelenle k›yaslanacak gibi de¤il.
NASA’n›n evrendeki en ﬂiddetli patlamalar
olan gama ›ﬂ›n patlamalar›n› (GIP) beirlemek
üzere geliﬂtirdi¤i Swift uzay arac›n› kullanan
gökbilimciler, Pegasus (Kanatl› At)
tak›my›ld›z›nda bulunan II Pegasi adl›
y›ld›zda, tipik Güneﬂ parlamalar›ndan 100
milyon kat daha fazla enerji yayan bir
parlamaya tan›k oldular. Bu manyetik

sözkonusu gökadada meydana gelen dört
patlaman›n da Tip Ia denen özel bir
süpernova patlamas› oldu¤u biliniyor. Bu,
Güneﬂ’ten en az sekiz kat daha a¤›r dev
y›ld›zlar›n merkezlerinin çökmesiyle
tetiklenen öteki tür süpernovalar›n aksine,
Güneﬂ kütlesinde bir y›ld›z›n ölüm art›¤›
olan “beyaz cücelerin” eﬂlerinden gaz
çalarak 1,4 Güneﬂ kütlesi eﬂik de¤erini
geçtiklerinde meydana gelen bir süpernova
patlamas›. Tüm beyaz cücenin termonükleer
bir zincirleme tepkimeyle yok olmas›yla
sonuçlanan bu çok ﬂiddetli patlamalar çok
uzak gökadalarda bile izlenebildi¤inden, ve
hep ayn› eﬂik de¤erde patlad›klar› ve
dolay›s›yla ayn› mutlak parlakl›kta
olduklar›ndan, gökbilimcilerce birer
“standart ›ﬂ›k kayna¤›” olarak

de¤erlendiriliyorlar. Ayn› parlakl›k de¤erine
sahip olan bir patlaman›n ›ﬂ›¤› ne kadar
soluk görünürse, içinde meydana geldi¤i
gökadan›n bizden o kadar uzakta oldu¤u
belirlenebiliyor. Gökbilimciler son y›llarda
Tip Ia süpernovalar›ndaki renk farkl›l›klar›n›
inceleyerek evrenin ivmelenerek geniﬂledi¤i
sonucuna vard›lar.
Yaln›z, Tip Ia süpernovalar, gökada
birleﬂmelerinden etkilenmeyen kendi özel
süreçlerine sahip patlamalar olduklar›ndan,
araﬂt›rmac›lar NGC 1316’da meydana gelen
dört patlaman›n da Tip Ia olmas›n›n bir
rastlant› m›, yoksa henüz bilinmeyen bir
etmenden mi kaynaklan›yor oldu¤unun
yan›t›n› ar›yorlar.

patlaman›n gücü, 50 milyon kere trilyon
atom bombas›n›n gücüne eﬂit. E¤er
böylesine bir parlama, Dünyam›za 150
milyon km uzakl›ktaki y›ld›z›m›z Güneﬂ’te
meydana gelecek olsayd›, yeryüzündeki
canl›lar›n büyük k›sm›n›n ortadan
kalkaca¤› bir kitlesel yokoluﬂa neden
olurdu.
II Pegasi, eﬂlerin yak›n mesafede
birbirlerinin çevresinde doland›klar› bir ikili
y›ld›z sistemi. Dev parlaman›n meydana
geldi¤i y›ld›z, 0,8, eﬂiyse 0,4 Güneﬂ
kütlesinde. Sistemin büyük y›ld›z›, yaklaﬂ›k
5,5 milyar yaﬂ›ndaki Güneﬂimizden 1 milyar
y›l daha yaﬂl›. Bu durumda onun da Güneﬂ
gibi daha sakin bir döneme girmiﬂ olmas›
gerekmiyor mu? E¤er tek baﬂ›na olsayd›
evet. Ancak, II Pegassi’nin y›ld›zlar›
birbirlerine son derece yak›n. Aradaki
uzakl›k birkaç y›ld›z çap›n› geçmiyor. Yani,
birkaç milyon km kadar. Karﬂ›laﬂt›rmak
içinse, Güneﬂimize en yak›n komﬂu y›ld›z, 40
trilyon km uzakl›kta. Yak›n ikili
sistemlerdeki y›ld›zlar aras›ndaki k›sa
mesafe, yaﬂl› y›ld›zlara bir gençlik aﬂ›s›
sa¤l›yor. II Pegasi’nin kendi çevresindeki
dönüﬂ periyodu, yaln›zca 7 gün. Oysa
Güneﬂ, kendi çevresindeki turunu 28 günde
tamaml›yor. H›zl› dönüﬂ h›z›n›nsa,
parlamalar› tetikleyen bir etmen oldu¤u
biliniyor.

Y›ld›z atmosferlerinin en d›ﬂ katmanlar› olan
taç katman›nda (korona) meydana gelen
parlamalara, birbiri üzerine sar›l›p bükülen
manyetik alan çizgilerinin aniden
kopmas›n›n neden oldu¤u düﬂünülüyor. Bu
olay, taç tabakas›nda bulunan eksi yüklü
elektronlar›n ivmelenerek y›ld›zlar›n
yüzeyini oluﬂturan ›ﬂ›kküreye düﬂmelerine
neden oluyor. H›zlanan elektronlar, taç
tabakas›n› ola¤anüstü s›cakl›klara ›s›t›yor.
Güneﬂ’in yüzeyinin (›ﬂ›kküre) yaklaﬂ›k 5500
derece s›cakl›kta olmas›na karﬂ›l›k taç
tabakas›n›n s›cakl›¤›n›n 1 milyon derecenin
üzerinde olmas›n›n nedeni bu.
Gökbilimciler, II Pegasi’de meydana gelen
muazzam parlamada, bu olaylar›n
dinami¤iyle ilgili modellerin do¤ruland›¤›n›
da gördüler. Bunu gösterense, as›l görevi
GIP’lar› saptamak olmakla birlikte
elektromanyetik tayf›n farkl› bölgelerine
duyarl› teleskoplarla donat›lm›ﬂ bulunan
Swift’in X-›ﬂ›n› teleskopunun, parlaman›n
ﬂiddetiyle k›sa süre devre d›ﬂ› kalmas›.
Teleskopun kaydetti¤i, yüksek s›cakl›klardan
kaynaklanan (termal) ya da “yumuﬂak” X›ﬂ›nlar› de¤il, parlaman›n ivmelendirdi¤i
elektronlar›n yayd›¤› ve senkrotron ›ﬂ›n›m›
da denen, “sert” X-›ﬂ›nlar›. Bu da korona
›s›nmas›n›n, ivmelenen elektronlardan
kaynakland›¤›n›n göstergesi.
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