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Gökbilim

F›r›ndan Kaç›ﬂ Yok!
Anlaﬂ›l›yor ki, günümüzden yaln›zca
7,6 milyar y›l sonra (baz›lar› 5, kimileri
5,5 milyar y›l diyor, ama nas›l olsa
farketmeyecek) Dünyam›z defteri kesin
olarak kapatacak. Ömrünün sonuna
yaklaﬂan Güneﬂ ﬂiﬂerek “k›rm›z› dev”
haline geldi¤inde gezegenimizin alev
topundan yakay› s›y›rabilece¤i
görüﬂünü ortaya atan iki gökbilimci,
bu düﬂünceyi de¤iﬂtirmiﬂ bulunuyor:
Güneﬂ Dünya’y› yutup buharlaﬂt›racak.
2002 y›l›nda ‹ngiltere’nin Sussex

Samanyolu
Merkezi’nden Pozitron
Ak›m›
Bundan 30 y›l kadar önce gökadam›z
Samanyolu’nun merkezinden gelen 511
keV (kiloelektronvolt ya da 511.000
elektronvolt) ﬂiddetinde fotonlar (›ﬂ›k
parçac›klar›) belirlendi. Bu,
elektronlarla, antimadde karﬂ›l›klar›
olan pozitronlar›n karﬂ›laﬂarak
birbirlerini yokettiklerini gösteren bir
›ﬂ›n›md›. Peki ama pozitronlar›n
kayna¤› neydi? Y›ld›zlararas› uzay›n
neredeyse vakum say›labilecek
boﬂlu¤unda bir pozitron yok olmadan
100.000 y›l yol alabilir. Bu süre içinde
katedebilece¤i mesafe yerel manyetik
alanlara ba¤l› olmakla birlikte, pozitron
kaynaklar›yla üretim mekanizmalar›n›n
bir 511 keV ›ﬂ›n›m haritas›yla rahatl›kla
ortaya konmas›na elverecek kadar
s›n›rl›.
Bölgeden gelen fotonlar› dört y›l
süreyle kaydeden ‹ntegral uydusu,
gökada merkezinin en ayr›nt›l› ›ﬂ›n›m
haritas›n› ç›karm›ﬂ bulunuyor. Harita,
bu ›ﬂ›n›m›n gökada merkezinde tepe
noktas›na ulaﬂt›¤› yolunda daha önceki
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Üniversitesi’nden Robert Smith ve
meslektaﬂ› Klaus Peter Schroeder,
k›rm›z› dev aﬂamas›na geldi¤inde güçlü
bir güneﬂ rüzgar›n›n (y›ld›zlar›n d›ﬂ
katmanlar›ndan uzaya püskürttükleri
elektrik yüklü parçac›klar) y›ld›z›m›z›n
kütlesini azaltarak Dünya’ya uygulad›¤›
kütleçekimini zay›flataca¤›n›
hesaplam›ﬂlard›. Gezegenimiz de bu
sayede yaklaﬂan ateﬂ topunun
kendisini yakalayamayaca¤› bir
mesafeye kaçarak kardeﬂleri Merkür ve

bulgular› do¤rular nitelikte. Harita
ayr›ca ilk kez olarak küçük kütleli,
“sert” X-›ﬂ›n› kayna¤› ikili y›ld›z
sistemlerinin merkezdeki da¤›l›m›nda
belirgin bir asimetri gösteriyor. Bunlar,
20 keV’in üzerindeki ﬂiddetlerde ›ﬂ›n›m
yayan sistemler. Bu ikili sistemlerde
düﬂük kütleli bir y›ld›z üst
katmanlar›ndaki hidrojen gaz›n›,
çevresinde dolanan bir karadelik ya da
nötron y›ld›z› gibi küçük hacimli ve
yo¤un bir cismin güçlü çekimine
kapt›r›yor. Kuramc›lara göre, eﬂten
çal›nan gaz, yo¤un cismin üzerine
düﬂmeden önce bir “kütle aktar›m
diski” içinde dönerek yüksek h›zlara ve

Venüs gibi yutulmaktan kurtulacakt›.
Ama ﬂimdi Meksika’n›n Guanajuato
Üniversitesi’nde çal›ﬂmalar›n› sürdüren
Schroeder, astrofizikçilerin ony›llard›r
kulland›klar› y›ld›z kütle kayb›
formülünü de¤iﬂtirmiﬂ bulunuyor. Yeni
formüle göre, Güneﬂ’in kütleçekimi
yine de kendisi ve Smith’in daha önce
hesaplad›klar›ndan daha güçlü oluyor.
Araﬂt›rmac›lar ayr›ca, hesaplara
Dünya’n›n kütleçekiminin Güneﬂin d›ﬂ
katmanlar›nda yapaca¤› hafif ﬂiﬂkinli¤i
de eklemiﬂler. Bu ﬂiﬂkinli¤in yaratt›¤›
gelgit etkisi, Dünya’n›n yörünge
h›z›n›n azalmas›na ve gezegenimizin
Güneﬂ’e yaklaﬂmas›na yol aç›yor.
Hesaplar felaketin kaç›n›lmaz
oldu¤unu gösteriyor.
Ama bizlerin, daha do¤rusu uzak
torunlar›m›z›n korkuya kap›lmas›na
gerek yok. Artan güneﬂ ›ﬂ›n›m› nas›l
olsa günümüzden 1 milyar sonra
Dünya’y› ölü bir kaya parças›na
çevirmiﬂ olacak.
Science, 14 Mart 2008

çok yüksek s›cakl›klara eriﬂiyor. Diskin
yo¤un cisme yak›n iç k›s›mlar›nda
s›cakl›k öylesine yüksek ki, buradan
ç›kan gama ›ﬂ›nlar› elektron ve pozitron
çiftlerinin kendili¤inden oluﬂmas›na yol
aç›yor.
Integral’den gelen verileri
de¤erlendiren araﬂt›rmac›lara göre, e¤er
511 keV ›ﬂ›n›m› gerçekten de
haritalar›n iﬂaret etti¤i gibi elektronpozitron çiftlerinin kayna¤›ysa, bu
›ﬂ›n›m için daha önce öne sürülen
henüz gözlenememiﬂ karanl›k madde
parçac›klar›n›n bozumu gibisinden
egzotik aç›klamalara gerek b›rakm›yor.
Physics Today, ﬁubat 2008

