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Üçüz Kuasarlar
Kuasar, çok uzak gökadalar›n merkezlerinde faal durumda bulunan, yani çevreden toplad›¤› maddeyi yuttu¤u için ola¤anüstü enerji yayan dev karadeliklerin bulundu¤u gökada çekirdeklerine verilen
ad. Bir kuasar, 100 milyar y›ld›zdan oluflan bir gökadadan 1000 kat daha parlak
olabiliyor. Gökadalar›n daha yeni oluflmaya bafllad›¤› dönemlerdeki faaliyeti gösteren bu canavarlar› böylesine uzak mesafelerde görebilmemizin nedeni görünür
›fl›k, ve radyo dalgalar› da dahil olmak
üzere muazzam ölçekte elektromanyetik
enerji yaymalar›. Quasar (Quasi-Stellar
Radio Sources – Y›ld›z› And›ran Radyo
Kaynaklar›) ad›n› almalar›n›n nedeni, yaklafl›k yar›m yüzy›l önce ilk keflfedildiklerinde radyo dalgalar› yayan garip
y›ld›zlar san›lmalar›. Bunlar› ilk
gözleyen gökbilimcileri flafl›rtan,
tayflar›n›n baflka y›ld›z ya da gökada tayflar›na hiç benzememesi. Daha sonraysa, bunlar›n içerdi¤i maddeleri gösteren tayf çizgilerinin ola¤anüstü ölçülerde “k›rm›z›ya kayd›¤›” bulunmufl. K›rm›z›ya kayma, bir
gökcisminin ivmelenerek uzaklaflmas›n›n bir ölçüsü. Gözlemciyle
nesne aras›ndaki uzay-zaman giderek geniflledi¤i için, gökcisminin
yayd›¤› ›fl›¤›n iki dalga boyu aras›ndaki aral›k aç›l›yor ve cismin yayd›¤› ›fl›k yani elektromanyetik enerji,
tayf›n daha uzun dalgaboylar›n› içeren k›rm›z› bölgesine do¤ru kay›yor. Gözlenen ilk kuasar›n ›fl›¤›n›n
ola¤anüstü ölçüde k›rm›z›ya kayd›¤›n›n belirlenmesiyle, bunun görece yak›n parlak bir y›ld›z olmay›p, milyarlarca ›fl›k y›l› uzakl›kta bir gökcisminden
kaynakland›¤› anlafl›lm›fl. Böylesine uzak
mesafelerdeki bir ›fl›k kayna¤›n›n bu kadar parlak olmas›ysa, kayna¤›n muazzam
miktarlarda enerji yayan bir cisim oldu¤unun iflareti. Daha sonraki çal›flmalarla,
kuasarlar›n evrenin bafllang›c›na görece
yak›n tarihlerde oluflmufl gökadalar›n
merkezlerinde, çevredeki maddeyi yutarken yayd›klar› enerji tüm gökadan›n yayd›¤› enerjiyi bast›ran milyon hatta milyarlarca Günefl kütlesindeki karadelikler oldu¤u anlafl›lm›fl.
O günden bu yana 100.000 kadar kuasar
keflfedilmifl bulunuyor. Bunlar aras›nda
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iki kuasardan oluflan sistemlerin say›s›
yaln›zca 100 kadar. Üçlü kuasar sistemleri ise hiç gözlenmemifl. Daha do¤rusu
flimdiye kadar!..
California Teknoloji Enstitüsü’nden (Caltech) Profesör George Djorgovski yönetimindeki bir ekip, ilk kez 1989 y›l›nda bir
baflka grup taraf›ndan gözlenen ve önce
iki kuasardan olufltu¤u san›lan bir sistemi
yeniden incelemifl. ‹lk keflfedildi¤inde sistemdeki iki kuasardan birinin, “kütleçekimsel mercekleme” denen bir olgu sonucu ortaya ç›kan bir hayal oldu¤u san›lm›fl.
Ifl›k kayna¤› ile gözlemci aras›nda bulunan, büyük bir gökada ya da gökada kümesi gibi büyük kütleli bir cisim, perdeledi¤i kaynaktan yay›lan ›fl›¤› gözlemciye
do¤ru odaklayarak ayn› cismin birkaç görüntüsünü birden oluflturur.

Prof. Djorgovski’nin ekibi sistemi inceledi¤inde, üyelerin hiçbirinin hayal olmad›¤›n›, dahas›, iki yerine biri oldukça soluk üç
kuasardan olufltu¤unu belirlemifl. Çünkü
yap›lan hesaplar, görüntülerin bir kütleçekim merceklenmesinden kaynaklan›yor
olabilmesi için üç yerine dört görüntünün
oluflmas› gerekti¤ini gösteriyor. Bu durumda, görünemeyen “hayal”in aradaki
bir gökada taraf›ndan perdeleniyor olmas›
gerekir ki, gözlemler arada böyle bir kütlenin bulunmad›¤›n› ortaya koymufl. Ayr›ca araflt›rmac›lar, sistemin üyelerinden gelen ›fl›klar aras›nda küçük ama anlaml›
farklar da belirlemifller.
Belirlenen kuasarlar yaklafl›k 10 milyar

›fl›k y›l›ndan biraz daha uzakta. Bunun
anlam›, evreni ortaya ç›karan Büyük Patlama’dan afla¤› yukar› 3 milyar y›l sonra
oluflmufl bulunmalar›. Yani flu an gördü¤ümüz, bu üçüz kuasarlar›n 10 milyar y›l
önceki durumlar›.
Peki, birini bile bulabilmek kolay de¤ilken üç kuasar›n birden ayn› noktada bulunmas› nas›l aç›klanabilir? Araflt›rmac›lara göre yan›t, üç ayr› gökadan›n ya da kümenin birleflmesinde yat›yor. Gökadalar›n
kütlelerinin büyük k›sm›n› y›ld›zlar de¤il,
y›ld›zlar aras›ndaki gaz oluflturur. Gökada
etkileflimleri sonucu hareketlenen bu gaz
kütleleleri merkeze çöküyor ve merkezdeki karadeli¤e bitmek bilmez bir ziyafet sunuyorlar. Prof. Djorgovski’nin bilgisayar
benzetimleri (simulasyon), normal olarak
birleflen iki gökadadaki kuasarlar›n bir
süre varl›klar›n› ba¤›ms›z olarak
sürdürdükten sonra sonunda birlefleceklerini gösteriyor. Ama iflin içine baflka bir kuasar daha girdi¤inde (gözlenen sistemdeki üçüncü,
soluk kuasar), ifller hayli de¤ifliyor.
Oyuncu say›s› üçe ç›k›nca, önceki
iki kuasar›n birbirine yaklafl›m süreci duruyor ve yan›na daha küçük
kuasar› da alan orijinal ortaklardan
biri, ötekini kütleçekim “sapan›yla”
birleflen gökadalar›n d›fl›na f›rlat›yor. Bu darbenin geri tepme etkisi
de ilk maç› kazanan iki kuasar›
ters yöne f›rlat›yor. Bu flekilde etkileflime giren kuasarlar saniyede
10.000 kilometreye varan h›zlar kazanarak, ana gökadalar›n›n merkezlerinden ç›k›p gökadalar› çevreleyen genifl halelere, hatta tümüyle
bofllu¤a f›rlayarak bafl›bofl, gezgin
dev karadelikler haline geliyorlar.
Caltech ekibinin belirledi¤i kuasarlar›n
aras›ndaki uzakl›k, yaklafl›k 100.000 ›fl›k
y›l› kadar. Birleflen gökadalar›n merkezlerindeki dev karadeliklerin “efl de¤ifltirme”
dans› henüz bafllang›ç aflamas›nda ve bilgisayar benzetimleri yak›nlaflma ve uzaklaflma sürecinin toplam 100 milyon y›l alaca¤›n› gösteriyor. Tabii bu dans flimdi çoktan bitmifl ve birbirlerini bofllu¤a savuran
karadelikler epeyce yol alm›fl olmal›. Ama
bunu gözlemle kan›tlamam›z için 100 milyon y›l daha beklememiz gerekiyor.
Science, 26 Ocak 2007

