samanyolu

26/6/5

11:19

Page 34

Merkezden
Son Haberler
Görüntüsnden önce gürültüsü geldi. 1930’lu y›llar›n bafllar›nda Amerika’daki Bell Laboratuvarlar›’ndan Karl
Jansky adl› bir mühendise radyo yay›nlar›n› etkileyen statik gürültünün nerelerden geldi¤ini belirlemek görevi verilmiflti. Ucube görünümlü ama dahice
tasarlanm›fl, yönlendirilebilir bir antenle Jansky çeflitli kaynaklar› araflt›rd›.
Parazit kaynaklar›n›n ço¤u flimflek f›rt›nalar›yd›. Biri Hariç! Jansky günler
boyu gökyüzündeki hareketini izledikten sonra kayna¤›n atmosferin, dahas›
Günefl Sistemi’nin çok ötesinde oldu¤unu fark etti. Bu hiç de¤iflmeyen h›fl›rt›, Yay (Sagittarius) Tak›my›ld›z› bölgesinde bir yerlerden geliyordu.
Tak›my›ld›zlar karfl›laflt›r›lacak olursa, Sagittarius, ne boyutlar› ne de parlakl›¤›yla öne ç›kabilecek durumda.
Ancak onu ötekilerden farkl› k›lan,
Ay’s›z karanl›k gecelerde arkas›ndaki
alan›ndaki z›tl›klar: Say›s›z y›ld›zdan
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oluflmufl topak topak bulutlar›n aras›nda karanl›k vadiler ve koca boflluklar.
Gökyüzünde baflka hiçbir yer böylesine etkileyici bir görünüme sahip de¤il.
Jansky’nin keflfine gelinceye kadar,
gökyüzündeki baflka cisimlerin davran›fllar›, bu çekici bulutlar›n içinde özel
bir fleyin bulundu¤u yolunda önemli
kan›tlar ortaya koymufltu. 1918 y›l›nda, Los Angeles’e tepeden bakan Mt.
Wilson Gözlemevi’nde görevli bir gökbilimci olan Harlow Shapley’in y›ld›z
kümeleri üzerinde yapt›¤› bir inceleme, “aç›k” y›ld›z kümelerinin Samanyolu’nun diski üzerine rasgele yay›ld›¤›n›, küresel kümelerinse, baz›lar› yukar›s›nda, baz›lar› da alt›nda olmak
üzere görünmeyen bir dev taraf›ndan
çekiliyormuflças›na Sagittarius yönünde topland›¤›n› ortaya koydu. Küresel
kümeler, Sagittarius’un yo¤un bulutlar›n›n ard›nda sakl› bir lamban›n çevresinde dolanan güveleri and›r›yordu.

Bulutlar›n Arkas›nda
Jansky’nin gözlemleri, bu perdelerin gerisinde neyin yatt›¤› konusunda
ilk ipuçlar›n› vermiflti; ama ayr›nt›lar›n
ortaya ç›kmas› için daha onlarca y›l
geçecekti. Ancak 1968 y›l›na gelindi¤inde gökadam›z›n merkezinde bulunan ve art›k Sgr A* (ya da Sagittarius
A-y›ld›z) diye adland›r›lan radyo dalgalar› kayna¤› k›z›lötesi dalga boylar›nda gözlenebilecek ve kayna¤›n, gökbilimcilerin radyo yay›n›n›n fliddetinden
ç›kard›klar› de¤erin 1000 kat› parlakl›kta oldu¤u anlafl›lacakt›. Daha uzun
kardeflleri gibi toz bulutlar›ndan görünür ›fl›¤a k›yasla çok daha kolay geçebilen k›sa k›z›lötesi dalga boylar›nda
inceledi¤inde kaynak daha da parlak
görünüyordu.
Bu tarihe kadar gökyüzünün baflka
bölgelerine de bakan gökbilimciler,
kuasarlar› da keflfetmifl bulunuyorlar-
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bir ateflböce¤i gibi kalmas›. California
Üniversitesi (Los Angeles) Gökada
Merkezi Araflt›rma Grubu’nun yöneticisi Andrea Ghez’e göre merkezin parlak olmamas›n›n nedeni, yüz milyarlarca y›ld›zdan oluflan bir gökadan›n
merkezinde olmas›na karfl›n Sgr
A*’n›n çevreden biraz yal›t›lm›fl olabilece¤i. Karadeliklerden gelen ›fl›n›m,
deliklerin kendilerinden de¤il, delik
çevresinde dönen kütle aktar›m diskine düflen maddeden kaynaklan›r. Gökadam›z›n merkezindeyse, delik çevresindeki diske düflebilecek fazla madde
bulunmayabilir. Y da kütle aktar›m
diski üzerine daha fazla gaz ve toz
düflmesini engelleyen güçlü bir rüzgar
üflüyor olabilir.

Beklenmeyen Yank›

‹lk kez gökbilimciler kesine yak›n bir güvenle gökadam›z›n merkezinde yaklafl›k 4 milyon Günefl kütlesinde bir karadeli¤in bulundu¤unu söyleyebiliyorlar. Karadelik, gaz
ve tozdan oluflmufl (sar› ve pembe halkalar) bir kütle aktar›m diski ile çevrelenmifl durumda ve etraf›nda onlarca
büyük genç y›ld›z (beyaz ve mavi) dolan›yor. Daha d›flar›daysa y›ld›zlararas› tozdan oluflmufl bulut ve perdeler bulunuyor. Bunlar, çevredeki gaz karadeli¤e düfltükçe ortaya ç›kan parlamalar› yans›t›yorlar. Bölge ay›n zamanda
baz› çok genç ve büyük y›ld›z kümelerine de ev sahipli¤i
yap›yor (sol üst köfledeki mavi y›ld›zlar).

d›. Bunlar öylesine parlak, ama öylesine küçük cisimlerdi ki, güçlerini çevredeki gaz ve tozu inan›lmaz h›zda yutan muazzam karadeliklerden al›yor
olabilirlerdi. 1969’da ‹ngiliz gökbilimci Donald Lynden-Bell gökadam›z Samanyolu ve komflular›n›n tümünün
merkezlerinde “ölü kuasarlar›n” bulunabilece¤i görüflünü ortaya att›. Bu
mant›¤a göre Sgr A*’n›n da büyük bir
karadelik olmas› gerekiyordu.
Teori ne kadar inand›r›c› olsa da,
ayr›nt›lar› görmek kolay de¤ildi. Görünür ›fl›ktan yararlanan teleskoplar,
hatta görkemli Hubble Uzay Teleskopu bile, toz bulutlar›n›n arkas›n› göremiyordu. Geçti¤imiz 10 y›l içindeyse
güçlü radyo teleskop dizgeleri, yeni
k›z›lötesi ve X-›fl›n› teleskoplar›, Dünya çevresinde yörüngeye yerlefltirilmifl
alg›lay›c›lar ve yeryüzünde atmosferdeki titreflimlerin etkisini bilgisayarlar
arac›l›¤›yla gideren “uyarlanabilir op-

tik sistemler”, gökadam›z›n merkezindeki motor ve çevresinde garip yeni
yap›lar belirlediler: manyetik kemerler
ve ipliksi oluflumlar, büyük kütleli y›ld›zlardan oluflmufl dev kümeler ve gaz
girdaplar›!.. Sgr A* çevresindeki iki
›fl›ky›l› çapl› küre içindeki y›ld›zlar›n
hareketlerinin ve kütlelerinin incelenmesi, gökadam›z›n kalbinin boyutlar›n›, Dünya-Günefl mesafesinden daha
büyük olmayan, hatta olas› daha küçük olan boyutlara indirdi. Bu hacme
s›k›flm›fl olan kütleyse yaklafl›k 4 milyon Günefl kütlesine eflit.
Edinilen tüm bu bilgilere karfl›n gökadam›z›n kalbi, ›fl›n›m f›flk›rmalar›ndan olay ufkunun siluetine kadar,
gökbilimcilerce araflt›r›lmas› gereken
s›rlarla dolu.
Gökada’n›n tam merkezini gözlemlemeyle ilgili bir sorun, Sgr A*’n›n fazla parlak olmamas›, bir projektöre
benzetilebilecek bir kuasar›n yan›nda

Yine de bazen diske gaz ak›fl› artabilir ve merkezdeki motor ›s›nabilir.
Örne¤in, Merkezdeki birkaç ›fl›ky›ll›k
1950’loerde birkaç y›l boyunca Sgr A*
büyük olas›l›kla gezegen kütlesinde
gaz› tek bir lokmada yutmas› nedeniyle bugün göründü¤ünden belki de
100.000 kat daha parlak görünüyordu.
Ne yaz›k ki insanl›k 1950’li y›llarda
X-›fl›n› teleskoplar›na sahip de¤ildi (bu
teleskoplar ancak uzayda ifl görebiliyor) ve bu durum gözlemlenen olaydan dersler ç›karmay› ciddi biçimde
engelliyordu. Ancak sorunun üstesinden gelinemez olmad›¤› da ortaya ç›kacakt›.
Amerikan Gökbilim Dene¤i’nin
2007 Ocak ay›nda Seattle kentinde
yapt›¤› toplant›da Pasadena’daki California Teknoloji Enstitüsü’nden (Caltech) Michael Muno, ekibinin 1950’deki parlaman›n karadeli¤in bize göre
uzak taraf›ndaki gaz bulutlar›ndan
yans›mas›n›n bir bölümünü gördü¤ünü aç›klad›. Yani, Dünya’dan uzaklaflan yönde yola ç›kan X-›fl›nlar› bize
bulutlardan yans›yarak bize yönelmifl,
ve gaz bulutlar› merkezden 30-40 ›fl›ky›l› uzakta oldu¤undan yans›yan ›fl›¤›n
Dünya’ya dönmesi, bafllang›çta do¤rudan gezegenimize do¤ru yola ç›km›fl
›fl›klardan yar›m yüzy›l daha uzun sürmüfltü.
Yar›m yüzy›l, Dünya’y› Samanyolu’nun merkezinden ay›ran 26.000
›fl›ky›l› göz önüne al›nd›¤›nda da fazla
uzun bir süre say›lmaz. Dünya’n›n XTemmuz 2007
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Samanyolu’nun merkezinde (yukar›da) Sgr A* adl›, hem s›cak (mavi)
hem de so¤uk (k›rm›z›) y›ld›zlarla çevrelenmifl dev kütleli bir karadelik
yer al›yor. Y›ld›zlar, kuluçkalarda (afla¤›da) dev molekül bulutlar› içine
gömülü parlak çekirdekler biçiminde do¤uyorlar.
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›fl›nlar›n› so¤uran atmosferinin alt›na
hapsolmufl gökbilimcilerle, Muno’nun
ekibi gibi gökada merkezini izleyebilmek için NASA’n›n X-›fl›n› teleskopundan yararlanabilen gökbilimciler aras›ndaki fark› oluflturmak içinse yetip
de art›yor bile.
“Bu, bizim bafllang›çta görmedi¤imiz bir olay›n ard›ndan uzayda yay›ld›¤›n› gördü¤ümüz ilk X-›fl›n› yank›s›”
diyor Muno. Gözlemler sonucu ekibi,
söz konusu parlaman›n günümüzde
Chandra X-›fl›n› teleskopu ya da Japonya’n›n Geliflkin Kozmoloji ve Astrofizik Uydusu’nca görülebilen parlamalardan 1000 kat daha parlak ve 1000
kat daha uzun süreli oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliyor. Bu tür olaylar›n
seyrekli¤i, karadelik çevresinde dönüp
duran gaz ve toz diskinin hem hacimce küçük, hem de karars›z oldu¤unu,
karadeli¤in a¤z›na yaln›zca arada s›rada bir tutam yem b›rakt›¤›n› gösteriyor olabilir.
Peki ama karadeli¤in çevresi büyük
ölçüde boflsa, o zaman çevresinde dolanan parlak genç y›ld›zlar ailesini nas›l aç›klayaca¤›z? Paradoks gibi duran
bu durum, 2006 y›l›nda Almanya’n›n
Bad Honnef kasabas›nda yap›lan Gökada Merkezi Çal›fltay›’nda enine boyuna tart›fl›ld›. Karadeli¤in sakinli¤i,

merkezdeki birkaç ›fl›ky›ll›k bölgede
y›ld›z oluflturacak yeterli hammadde
bulunmad›¤›n› düflündürüyor. Zaten
gerekli madde bulunsayd› bile karadelik çevresindeki muazzam kütleçekim
kuvvetleri y›ld›zlar›n oluflmas›na izin
vermezdi. Bir gaz bulutunun kendi
a¤›rl›¤› alt›nda büzüflerek y›ld›z oluflturmas›, yan kap›da 4 milyon y›ld›z
kütlesinde birinin oturmas› halinde
pek kolay olmaz!
“Yine de” diyor Ghez, “Samanyolu’nun kalbinde 40 adet dev kütleli
genç y›ld›z bulunuyor.” Sgr A* kümesine ait olduklar› için bunlara “S y›ld›zlar›” deniyor. ‹çlerinden SO-2 diye
adland›r›lan ve Güneflimizinkinin 15
kat› kütleye sahip olan biri, karadelik
çevresindeki bir turunu 15 y›ldan biraz daha uzun bir sürede tamaml›yor.
Yörüngenin en yak›n noktas›nda karadeli¤e 17 ›l›k saati kadar sokuluyor ki,
bu uzakl›k ancak Dünyam›z ile Günefl
Sistemi’nin ucu aras›ndaki uzakl›k kadar.
Ghez’in Gökada Merkezi Grubu Hawaii’deki Mauna Kea da¤›nda bulunan
W.M. Keck Gözlemevi’nin k›z›lötesi
gözlem yetenekleri ve “uyarlanabilir
optik” düzeneklerinden yararlanarak
bu y›ld›zlar›n hareketini 12 y›l boyunca izleyerek turlar›n tamamland›¤›n›

görmeye yaklaflt›. Ghez, “SO-2’nin turunu tamamlad›¤›n› 2010 y›l›nda görmemiz laz›m” diyor.
Gökadan›n merkezindeki y›ld›zlar›n yörüngeleri, merkezdeki karadeli¤in kütlesinin daha duyarl› biçimde
hesaplanmas›na olanak sa¤layaca¤› gibi, çevresindeki maddenin da¤›l›m› konusunda da sa¤l›kl› bilgi verebilir. Ayr›ca bu y›ld›zlar›n hareketleri de, her
fleyden önce nas›l olup da oraya geldiklerini aç›klayabilir.
Y›ld›zlar›n oradaki varl›klar› için iki
farkl› aç›klama bulunuyor. Bir kurama
göre y›ld›zlar afla¤› yukar› bugün bulunduklar› yerde, karadeli¤in yan›bafl›nda ortaya ç›kt›lar. E¤er gökadan›n
merkezindeki gazlar›n yo¤unlu¤u geçmiflte bugün oldu¤undan çok daha
yüksek idiyse, ilke olarak bu kuram›n
iddias› do¤ru olabilir. Yeterli yükseklikte bir yo¤unluk, güçlü bir kütleçekim alan› içinde bile gaz bulutlar› içindeki topaklar›n çökerek y›ld›z oluflturmalar›na izin verir.
Alternatif aç›klamaysa, y›ld›zlar›n
merkez bölgedeki olumsuz koflullar›n
d›fl›nda olufltuklar› ve daha sonra tek
bir küme halinde merkeze göç ettikleri yolunda. Ancak, bu kuram›n iflleyebilmesi için orijinal kümenin merkezinin Günefl’in kütlesinin 10 milyon kat› kütlenin 3 ›fl›k y›l›n› aflmayan bir hacim içine s›k›flm›fl olmas›n› gerektirir
ki, bu bilinen tüm kümelerinkinden
daha küçük bir alan. Bu nedenle flimdilik gökbilimcilerin büyük ço¤unlu¤u
birinci senaryoyu ye¤liyor.
Ancak, genç y›ld›zlar merkez bölgeye göç edemiyor olsalar bile, çok yafll›
y›ld›zlar bunu yap›yor olabilir. Gökada
Merkezi Çal›fltay›’nda kuramc›lar ilk
kez 1993 y›l›nda California Üniversitesi’nden Mark Morris taraf›ndan ortaya
at›lan çarp›c› bir öngörüyü güçlendiren yeni bilgisayar benzetimlerini
aç›klad›lar. Morris o zaman gökadan›n
en merkezindeki 3 ›fl›ky›l› çapl› bölgede say›lar› 20.000 e kadar ulaflan y›ld›z kütleli karadelik bulunabilece¤i
sonucuna varm›flt›. Morris’e göre bunlar, daha önceki parlak genç y›ld›z kuflaklar›ndan geriye kalan ve milyarlarca y›l boyunca a¤›r a¤›r merkezdeki
çok daha büyük karadeli¤e do¤ru çökelen art›klard›.
S›k dokulu bir ölü y›ld›zlar kümesinin varl›¤›, Chandra X-›fl›n› Uzay Teleskopu’nun. Sgr A*’dan 3 ›fl›ky›ldan daTemmuz 2007
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Samanyolu merkezinde y›ld›zlar Günefl çevresinin binlerce kat› yo¤unlu¤unda yer al›yorlar.

ha az uzakl›kta dört parlak, ama de¤iflken X-›fl›n› kayna¤› keflfetmesiyle
destekleniyor. Kaynaklar›n de¤iflkenli¤i, normal bir y›ld›z›n üzerindeki gaz›n bir karadelik ya da süper yo¤unlukta bir nötron y›ld›z› taraf›ndan
emildi¤i ikili y›ld›z sistemlerinin bir
özelli¤i. Gökbilimcilere göre böylesine
dar ve kalabal›k bir alanda kolayca
saptanabilen 4 X-›fl›n kayna¤›n›n keflfedilmesi, karadelik ve çevresinde on
binlerce karadelik ya da nötron y›ld›z›n›n Sgr A* içinde ya da çevresinde
yerleflmifl oldu¤una güçlü ama dolayl›
bir kan›t.

Duman› Tüten Y›ld›zlar
Adlar›na lay›k kümeleri görebilmek
için bir miktar geriye çekilmeliyiz. Sgr
A*’ dan 100 ›fl›ky›l› uzakl›kta en büyük kütleli kümelerden olan ve baflka
yerlerde görülen aç›k ya da kapal› hiç
bir kümeye benzemeyen Arches ve
Quintuplet (Befliz) kümeleri bulunuyor. Arches kümesindeki y›ld›zlar birbirlerine Günefl yak›nlar›nda bulunan
y›ld›zlardan 50 kat daha yak›n. Arches
kümesindeki yo¤unluk bizim bölgemizde olsayd›, Günefl’le en yak›n komflusu aras›ndaki uzakl›¤a (4,2 ›fl›ky›l›)
B‹L‹M ve TEKN‹K 38 Temmuz 2007

100.000 y›ld›z s›¤ard›. Öteki küme Quintuplet biraz daha yafll› ve da¤›lm›fl
olmakla birlikte, bilinen en büyük ve
patlama olas›l›¤› en yüksek y›ld›zlardan biri olan Tabanca (Pistol) y›ld›z›na ev sahipli¤i yap›yor. Y›ld›z, ad›n›
içinde bulundu¤u tabanca biçimli bulutsudan al›yor.
Bu dev y›ld›z kümelerinin kayna¤›,
büyük moleküler bulutlar. Bunlar,
130 ›fl›ky›l›na kadar genifllikte ve her
biri Güneflimizin 10,000 ile 500,000
kat› kütle bar›nd›ran hidrojen gaz› ve
tozdan oluflan so¤uk ve yo¤un yap›lar. NASA’n›n Spitzer Uzay Teleskopu’ndaki gibi ayg›tlar, bu yap›lar içinde genç y›ld›zlar› içeren ve k›z›lötesi
dalga boylar›nda parlayan bölümleri
görebiliyor. Daha uzun dalga boylar›yla çal›flan gökbilimciler, y›ld›z oluflumunun daha erken evrelerini bile gözlemleyebiliyorlar. Hawaii adalar›ndaki
Mauna Kea da¤›nda bulunan Caltech
Milimetrealt› Gözlemevi’nde (CSO)
oluflturulan yeni Samanyolu merkez
bölge haritalar›, sürecin çok erken
aflamalar›nda olduklar› için henüz y›ld›z s›fat›na hak kazanamam›fl oluflumlar› da ortaya koyuyor. CSO’nun Bolocam Gökada Düzlemi Taramas› (Bolocam Galactic Plane Survey) adl› çal›fl-

may› yürüten ekipten Elisabeth Mills,
“Gördüklerimiz genellikle henüz y›ld›z oluflturmaya bafllamam›fl ya da sürecin henüz çok bafl›nda olan bulutlar›n merkezleri”diyor. “Milimetre dalga
boylar›nda derlenen verilerle y›ld›z
oluflumunun nerelerde bafllad›¤› konusunda daha güvenilir say›lar elde
edebiliyorsunuz. ‹çlerinde henüz bir
yavru bulunsun ya da bulunmas›n, bu
kuluçkal›klar›n hepsini görebiliyorsunuz.”
Bu küçük haritalar›n oluflturdu¤u
mozaik, Samanyolu merkezinin bilinenden farkl› bir özelli¤ini ortaya koyuyor. Spitzer görüntülerindeki parlak kümeler daha soluk görünürken,
daha so¤uk bulutlar›n merkezlerinden saç›lan ›fl›klar, bunlar›n büyük
öny›ld›zlar (protostar) oluflturmak
üzere çökmeye haz›rland›klar›n›n iflareti. Milimetre dalga boylar›ndaki görüntülerde bir s›rt biçimi alan bu bölgeler, günün bilinde Arches ve Beflizler’dekiler gibi bir kümeler zinciri
oluflturabilir. Tabii, karadelikten kaynaklanan kütleçekimsel etkiler, oluflumlar›n› engellemezse. Araflt›rmay›
yöneten John Bally, bu yap›lar›n Samanyolu merkezine özgü oldu¤unu
vurguluyor.
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Gökadan›n
Karanl›k Kalbi
Kuflku götürmeyecek kadar özel
olan bir yap› varsa, o da dev kütleli karadeli¤in kendisi. California Üniversitesi’nden (Berkeley) Geoffrey Bower,
kütlesi ve Dünya’ya yak›nl›¤› dikkate
al›nd›¤›nda, bu karadelik gökbilimcilere “olay ufkunu”, yani ›fl›¤›n içine girdikten sonra bir daha kaçamayaca¤› s›n›r› görüntülemek için sahip olabilecekleri en büyük f›rsat› sa¤l›yor.
fiu an için karadeli¤in ve çevresindeki kütle aktar›m diskinin en baflar›l›
gözlemleri, “çok uzun tabanl› giriflimölçüm” (very long baseline interferometry) denen ve dünya çevresindeki
bir dizi radyo teleskoptan elde edilen
sinyalleri birlefltiren bir teknikle yap›ld›. 26.000 ›fl›ky›l› uzakl›ktan, radyo
dalgalar›yla çal›flan ve bir gezegen büyüklü¤ündeki bir giriflimölçerin Dünya’n›n Günefl çevresindeki yörüngesi
çap›nda ayr›nt›lar› belirleyebilmesi gerekir. Gelgelelim, Sgr A*’dan gelen
radyo dalgalar›, arada bulunan ve yüksek derecede iyonlaflm›fl gaz bulutlar›
taraf›ndan saç›l›yor. Bower, “bu rasgele çarp›lmalar, t›pk› buzlu bir cam›n arkas›ndaki görüntüyü siliklefltirmesi gibi Sgr A*’n›n görüntüsünü belirsizlefltiriyor” diyor.
Bower ve meslektafllar›, aradaki çarp›lmalardan daha az etkilenecek milimetre ve milimetrealt› dalga boylar›nda çal›flan yeni giriflimölçerlerin, uzun
dönemde karadeli¤in olay ufkunu da
ortaya ç›karaca¤›ndan umutlular.”
Peki bu ufuk uzaktaki gözlemcilere
nas›l görünecek? Gökbilimciler, yönüne ba¤l› olarak karadeli¤in yo¤un kütleçekim alan›n›n relativistik etkilerinin
(uzay zaman› ve ›fl›¤› bükmesi gibi)
olay ufkunun geri plandaki parlak
plazma üzerine düflmüfl büyük bir gölge ya da silüet gibi görünmesine yol
açaca¤›n› düflünüyorlar. Burada gölge,
›fl›¤›n karadeli¤in aç bo¤az›ndan içeri
düfltü¤ü s›n›r› gösterecek.
Bower, bu görüntünün Dünya üzerine da¤›lm›fl milimetre ve milimetrealt› dalgaboyu teleskoplardan meydana
gelen bir a¤ sayesinde oluflturulabilece¤ini söylüyor. Bu teleskoplar›n baz›lar› zaten mevcut. Bunlar›n en büyü¤ü
olacak olan Atacama Milimetrealt› Büyük Dizge de yap›m aflamas›nda. Bun-

Samanyolu’nun merkezi NASA’n›n Chandra X-›fl›n› Uzay Teleskopu’ndan al›nan son görüntüde izlendi¤i gibi
kalabal›k ve pek sakin olmayan bir bölge. Merkezdeki dev kütleli karadeli¤in yan›s›ra bölge birbirlerini etkileyen her türlü cisimle dolu. Görüntüde Sagittarius A* diye bilinen dev kütleli karadeli¤in yan›nda
3 büyük y›ld›z kümesi izlenebiliyor: Arches (üstte ortada), Befliz (Quintuplet - üstte sa¤da) ve GC y›ld›z kümesi (altta ortada). Bu kümelerdeki büyük kütleli y›ld›zlar›n kendileri de, yüzeylerinden püsküren rüzgarlar çevrelerinde dolanan bir efl y›ld›z›n rüzgar›yla çarp›flt›¤›nda, çok parlak, noktasal X-›fl›n kayna¤› olabiliyorlar. Bu
kümelerdeki y›ld›zlar ömürlerinin sonuna vard›klar›nda büyük miktarda enerji yay›p süpernova olarak patl›yorlar. Bu patlamalar da y›ld›zlar aras›ndaki maddeyi ›s›t›yor. Gökada merkezi yak›n›ndaki y›ld›zlar ayn› zamanda ikili sistemlerde nötron y›ld›z› ya da karadelik biçiminde cesetler olarak da X-›fl›nlar› yay›yorlar ve Chandra’n›n ald›¤› görüntüden noktasal kaynaklar olarak izlenebiliyorlar. Bu kümelerdeki y›ld›zlar›n hareketli yaflamlar›n›n yan›s›ra, kümelerin kendileri de Gökada merkez mahallesinin öteki sakinleriyle etkileflim halindeler. Örne¤in, y›ld›z kümeleri görece so¤uk ve yo¤un moleküler gaz bulutlar›na çarp›yorlar. Bu çarp›flmalar sonucu, merkez bölgede daha sakin bölgelere k›yasla büyük kütleli y›ld›zlar›n küçük kütlelilere oran› çok daha
yüksek. Çarp›flmalar ayr›ca Chandra görüntüsünde izlenen sis görünümlü X-›fl›n yay›n›n› aç›kl›yor olabilir.

lar› Dünya büyüklü¤ünde bir giriflimölçer oluflturacak biçimde birbirine ba¤lamaksa, teknolojinin s›n›rlar›n› zorlayacak gibi görünüyor. Ancak Bower’a
göre “‹flin zevki de burada.”
Bir olay ufkunun, dolay›s›yla da bir
karadeli¤in varl›¤› için ilk do¤rudan
kan›t olacak böyle bir görüntünün,
gökbilim tarihinde bir dönüm noktas›
olaca¤› kuflkusuz.
Ayr›ca karadelik etraf›nda dolanan
“s›cak noktalar›” gözlemlemek de, flimdiye kadar pek güvenilir sonuçlar sa¤-

lamayan çabalar› baflar›ya tafl›yarak
gözlemcilere güçlü bir kütleçekim alan›ndaki görelilik etkilerini s›nayabilecekleri bir flablon sa¤layacak.
Gökadam›z›n merkezi, art›k Jansky
ya da Shapley’in zaman›ndaki kadar
gizemli olmayabilir. Ne var ki, hakk›ndaki bilgiler artt›kça , görkemi de art›yor. Ve çok geçmeden bu görkem daha da artmaya aday.
Kanipe J, “A Long Time Ago, In A Galaxy Not So Far Away”
Nature, 5 Nisan 2007
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