Kara Delik

Kara delikler, Einstein’›n kütleçekim kuram›n›n sonucu olarak ortaya ç›kal› beri, akl›n ba¤daﬂt›rmas› güç tezatlar›yla gökbilimcilerin yan› s›ra halk ktlelerinin de
ilgi olda¤› haline geldi. Sonsuz küçüklükteki noktac›klar›n taﬂ›d›¤› güç, kütleçekimlerinin karﬂ› durulmaz kuvveti, önce kuramsal fanteziler olarak kabul edildi.
Ancak giderek geliﬂen gözlem araçlar›, yarat›c› tekniklerle birleﬂerek bu cisimlerin varl›¤›n› kan›tlamaya baﬂlay›nca, Evren’in bu enerji santrallar› , gökbilim ve
kozmolojinin ola¤an, günlük söylemi içine girdi. ﬁimdilerde kara delikler yine gündemin baﬂ köﬂesinde. Neredeyse her gün yeni bir özellikleri keﬂfediliyor.
Kuramsal fizikçiler, art›k madde yo¤unlu¤unun ve uzay e¤rili¤inin bu uç noktalar›nda fizi¤in çözümlenememiﬂ s›rlar›n›n yan›tlar›n› ar›yorlar.

Evren’in en uzak noktalar›ndaki kuasarlar›n yayd›¤› ›ﬂ›n›m, uzun süre kozmolog ve gökbilimcileri ﬂaﬂ›rtt›. Bize en yak›n baz› kuasarlar, neredeyse
2 milyar ›ﬂ›k y›l› ötemizde. Ama parlakl›klar› bir trilyon Güneﬂ’inkine eﬂit. Sonunda bilim adamlar›, bu güçlü ve gizemli cisimlerin gökadalar›n
oluﬂmaya baﬂlamas›ndan hemen sonra merkezlerinde çok büyük kara delikler oluﬂan aktif gökadalar olduklar›n› keﬂfettiler. Bu kara deliklerin ço¤u
milyarlarca Güneﬂ kütlesinde. Rekor, ﬂimdilik 100 milyar Güneﬂ kütlesine, neredeyse Samanyolu’nun tüm görünür kütlesine sahip bir kara delikte.
Bu kuasarlar›n ço¤unun olgunlaﬂ›p enerjilerini kaybettikleri düﬂünülüyor. Ama kiminin ›ﬂ›¤› milyarlarca y›ll›k geçmiﬂten bize daha yeni ulaﬂ›yor.

Kara delik aday›: “Astronomik” ya da y›ld›z
kökenli kara delikler Güneﬂ’imizden 8-50 kat
büyük kütleli y›ld›zlar›n çökmeleriyle
oluﬂuyor. Wolf-Rayet türü bu y›ld›zlar ancak
birkaç milyon y›l yaﬂayabiliyorlar ve k›sa
ömürleri süresince d›ﬂ katmanlar›n›n bir
bölümünü güçlü rüzgârlar›yla uzaya
saç›yolar. Merkezlerindeki hidrojen yak›t›
demire kadar evrilip çekirdek tepkimeleri
durunca, dengelenemeyen muazzam kütle
çekimi nedeniyle y›ld›z çökerek bir kara delik
oluﬂturuyor. Kara deli¤in “tekillik” denen
merkezi, içinde bildi¤imiz fizik kurallar›n›n
geçerlili¤ini yitirdi¤i, matematiksel bir nokta
büyüklü¤ünde, sonsuz yo¤unlukta bir uzay
bölgesi. ‹çinden ›ﬂ›¤›n bile kaçamayaca¤›
kadar güçlü bir kütleçekim alan›n›n
oluﬂturdu¤u “olay ufku” ile çevrili. On Güneﬂ
kütlesinde bir kara deli¤in olay ufku çap›
yaln›zca 60 km.

Süper kütleli kara deliklerin gökada merkezlerinde
yayg›n olarak bulunduklar› anlaﬂ›ld›. Ancak baz›lar›
çevrelerindeki gaz› tükettiklerinden "uyku durumuna"
durumuna" geçmiﬂ bulunuyorlar. Zaman zaman sessiz
gökada merkezlerinden gelen güçlü ›ﬂ›n›mlar, kara
deliklerin bir av yakalad›klar›n›n iﬂareti.

Kara delikler büyük çekim kuvvetleriyle etraflar›nda ne
bulurlarsa silip süpüren doymak bilmez canavarlar. ‹kili y›ld›z
sistemlerinde oluﬂan bir kara delik, k›sa sürede eﬂinden
madde çalmaya baﬂlar. Kara deli¤in olay ufku çevresinde bir
“kütle aktar›m diski” oluﬂturan gaz, ufkun içine dal›p tekillikte
yok olmadan önce çok yüksek s›cakl›klara kadar ›s›narak
X-›ﬂ›nlar› yayar. Kara deliklerin varl›klar›ndan ancak bu
ﬂekilde, çevreleri üzerindeki ﬂiddetli etkilerini gözleyerek
haberdar olabiliriz.

Komﬂumuz Baﬂak (Virgo) gökada kümesinin
merkezindeki eliptik dev gökada M87,
bizimkinden daha güçlü bir devin yuvas›.
Merkezdeki kara delik üç milyar Güneﬂ
kütlesinde. Bu süper kütleli kara deli¤i,
kutuplar›ndan f›ﬂk›ran ve merkezden, gökada
d›ﬂ›na kadar ulaﬂan radyo dalgas› sütunlar›
sayesinde fark ediyoruz.

Y›ld›z kökenli kara delikler
d›ﬂ›nda, bir de hemen hemen
tüm büyük gökadalar›n
merkezine yerleﬂmiﬂ gerçek
devler bulunur. Gökadalar
oluﬂurken merkezdeki büyük
gaz kütlelerinin çökmesiyle
oluﬂan bu “süper kütleli kara
delikler”, milyonlarca hatta
milyarlarca Güneﬂ kütlesine sahipler. Bizim gökadam›z
Samanyolu’nun merkezinde de böyle bir dev kara delik
bulunuyor. Ancak ötekilerden daha alçak gönüllü boyutlarda. Yaln›zca üç
milyon Güneﬂ kütlesi kadar!.. Böylesine büyük bir kütlenin uzayda kaplad›¤›
alansa Güneﬂ Sistemi’mizin boyutlar›n› aﬂm›yor. Gökada merkezlerindeki
süper kütleli kara delikleri de do¤rudan göremiyoruz. Bunlar› da gene
yolaçt›klar› etkilerle saptayabiliyoruz. Samanyolu’nun merkezine bakt›¤›m›zda
gaz ve toz bulutlar›yla, y›ld›zlar›n çok büyük h›zlarla döndüklerini
gözlemliyoruz. Bu h›zla dönen cisimlerin uzaya saç›lmamas› için merkezde
çok büyük kütleli bir cismin bulunmas› gerekiyor. Fizik kurallar›na göre
böylesine büyük kütleler, kara deliklerden baﬂka hiçbir cisimde bulunamaz.

Gökada çarp›ﬂmalar› süper kütleli kara delikler oluﬂmas› için uygun bir ortam
yarat›yor. Yutulan gökadan›n içindeki gaz, yamyam gökadan›n merkezine çökerek
yo¤un madde kütlelerini dar bir alanda s›k›ﬂt›r›yor. Gökada çarp›ﬂmalar› ayr›ca
merkezlerde bulunan ama enerjisini yitirmiﬂ kara deliklere yeni yak›tta sa¤l›yor.

M87’nin radyo ›ﬂ›n›m demetleri sütununun, kara delikten yaln›zca bir ›ﬂ›k y›l›n›n üçte biri
kadar uzakl›ktan kaynakland›¤› belirlendi. Sütunun, baﬂlang›ç bölgesinde geniﬂ, uzant›
yönünde darald›¤›n› güçlü teleskop dizeleri kullanarak belirleyen gökbilimcilerin getirdikleri
aç›klama ﬂu: Kara delik çevresinde dönen disk üzerindeki manyetik alanlar, ›ﬂ›¤a yak›n
h›zlarda dönen madde parçac›klar›n› diskin kutuplar›ndan d›ﬂar›ya f›rlat›yorlar. Diskin
dönme h›z›yla bükülen manyetik alanlar, kutuplardan f›rlayan maddenin çevresine sar›larak
dar bir sütun biçimi veriyorlar.
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Y›ld›zlar›n Sonu

Sarmallar, genç ve s›cak y›ld›zlar›n görece
çok bulundu¤u gökadalar. Nedeni, sarmal
kollarda hâlâ y›ld›z oluﬂumunu sa¤layan
moleküler hidrojen bulutlar›n›n bulunmas›.
Yo¤un merkezlerindeyse gaz büyük ölçüde
tükenmiﬂ. Büyük y›ld›zlar tek tük varsa da,
y›ld›z nüfusu genellikle yaﬂl›, orta ya da
küçük boyutlu. Dolay›s›yla, kara delik
oluﬂumlar›, hipernova, süpernova gib ﬂiddetli
olaylar genellikle kollarda ortaya ç›k›yor.

Evren’imizin görebildi¤imiz kadar›nda irili ufakl› yaklaﬂ›k 200 milyar kadar gökada oldu¤unu san›yoruz. Gökadalarda da milyarlarca y›ld›z. Samanyolu gibi
"dev" s›n›f›na giren gökadalardakilerin say›s› en az birkaç yüz milyar. Bunlar›n aras›nda çeﬂit çeﬂit y›ld›z var. En görkemli olanlar›, uzak gökadalar›n gazca
zengin sarmal kollar›nda yer alan büyük, s›cak ve genç mavi y›ld›zlar. Uzak gökadalarda yaln›zca bunlar teleskoplar›m›za yakalanacak kadar güçlü ›ﬂ›k
saç›yorlar. Ama bunlar›n say›lar› s›n›rl›; gökada nüfusunun yüzde birinden de az. Ömürleri de çok k›sa: Sadece birkaç milyon y›l. Bunlardan sonra biraz daha
so¤uk, beyaz ve sar›-beyaz y›ld›zlar geliyor. Bunlar da en çok bir milyar y›l yaﬂayabiliyor. Güneﬂ’imiz , Samanyolu nüfusunun yaln›zca yüzde 4’ünü oluﬂturan
sar› s›n›ftan. Ömrü 10 milyar y›l. Yani yolu yar›lad›k.. Güneﬂten küçük y›ld›zlar (turuncu ve k›rm›z› cüceler) uzun ömür ﬂampiyonlar›. Kimisi 10 trilyon y›l kadar

Gama ›ﬂ›n
patlamalar›,
Büyük
Patlama’dan
sonra Evren’de
meydana gelen
en ﬂiddetli
olaylar. Birkaç
saniye sürdükleri için özelliklerini, nas›l
oluﬂtuklar›n› kolayca anlayam›yoruz. En çok
benimsenen modellerden biri iki kara delik ya da
nötron y›ld›z›n›n çarp›ﬂmas›. Kuramc›lar, kafa
kafaya çarp›ﬂman›n gama patlamalar›na yol
açaca¤› konusunda görüﬂ birli¤i içindeler. Ancak
yeni modellerde, kara deliklerin birbirleri
etraf›nda dönüp giderek yaklaﬂarak birleﬂmeleri
de öngörülüyor. Çok yo¤un kütleçekim güçleriyle
iki kara deli¤in bu dans s›ras›nda uzay-zaman›
çarp›taca¤›, ve fizikçilerin saptamaya çal›ﬂt›¤›
kütleçekim dalgalar›na yol açaca¤› san›l›yor.

yaﬂayacak. Bütün bu de¤iﬂik y›ld›zlar›n yaﬂamlar› kadar ölümleri de çok farkl›.

Y›ld›zlar›n sonu, büyüklüklerine ba¤l›. Dev y›ld›zlar, k›sa
ömürlerinin sonunda kütleçekimlerinin her türlü direnci k›rmas›
sonucu çökerek kara delik oluﬂturuyorlar. Baz›lar› çökerken
hipernova diye adland›r›lan muazzam ﬂiddette patlamalara yol
aç›yorlar. Güney gökküredeki Karina tak››my›ld›z›nda bulunan
Eta Carinae, hipernova aday›, böyle dev bir y›ld›z.

Kara deli¤in görkemli do¤uﬂ gösterileri.
Yaﬂam›n› noktalayan dev bir mavi y›ld›z›n
merkezi bir iki saniye içinde çökerek bir kara
delik oluﬂturuyor. Çevresindeki madde bir kütle
aktar›m diskiyle kara deli¤e düﬂerken, kütleçekim
alanlar› kara deli¤in kutuplar›na yak›n yerlerden
f›ﬂk›ran parçac›k sütunlar› oluﬂturuyor. Bu ›ﬂ›n›m
sütunlar› y›ld›z›n d›ﬂ katmanlar›na çarparak bir
süpernova patlamas›na yol aç›yor. Sütunlar›n ›ﬂ›¤a yak›n
h›zlar› nedeniyle bir gama ›ﬂ›n› demeti oluﬂuyor. Ayn›
zamanda, süpernovan›n daha düﬂük enerjili ﬂok dalgas› da ,
›ﬂ›ktan çok daha düﬂük bir h›zla geniﬂliyor. Gama ›ﬂ›n
demetlerinden birinin yönü Dünya’ya bak›yorsa, biz gama ›ﬂ›n
patlamas›n› fark ediyoruz. Demet baﬂka yönde ilerliyorsa, yaln›zca
süper nova patlamas›n› görebiliyoruz.

Güneﬂ’imiz yaﬂama dost, fazla h›rç›n olmayan, orta ömürlü
bir y›ld›z. Yaﬂam› gibi sonu da ﬂiddetten uzak. Ama
görkemli gösterilerde o da var. Merkezi önce hidrojen,
sonra da helyum yak›t›n› tüketip karbon ve oksijenle
dolunca önce ﬂiﬂip bir k›rm›z› dev olacak, komﬂular›m›z
Merkür ve Venüs’ü içine alacak. Sonra d›ﬂ katmanlar›n›
yavaﬂça uzaya b›rakacak. S›k›ﬂan merkezi so¤uyup gözden
yitinceye dek bir "beyaz cüce" olarak ›ﬂ›may› sürdürecek.

Güneﬂ’ten 4-8 kat daha kütleli y›ld›zlar da
görkemli bir sonla yaﬂama veda ediyor. Ortaya
ç›kan ürün, kara delik kadar olmasa bile
neredeyse ona yak›n güçte bir enkaz. Koskoca
y›ld›zdan arta kalan, s›k›ﬂm›ﬂ elektron ve
protonlar›n birleﬂmesiyle ortaya ç›km›ﬂ,
yaklaﬂ›k bir ﬂehir boyutlar›nda nötron topu.
Y›ld›z›n çöken merkezi nötron y›ld›z›na
dönüﬂürken, d›ﬂ katmanlar›, süpernova adl›
güçlü bir patlamayla uzaya saç›l›yor. Çöken
merkezin oluﬂturdu¤u ﬂok dalgas› da¤›lan gaz›
ﬂ›k›ﬂt›rarak Evren’e a¤›r elementler
kazand›r›yor.
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