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Olmayacak Yerde
Karadelik
Duyarl› X-›fl›n› uzay teleskoplar›n› kullanan gökbilimciler, modellerde öngörülmeyen bir yerde, 50 milyon ›fl›ky›l›
uzakl›ktaki bir gökaday› çevreleyen
“küresel y›ld›z kümeleri”nden birinin
içinde bir karadelik keflfettiler. ‹ngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nden
Tom Maccarone yönetimindeki ekip,
binlerce küresel kümenin incelenece¤i
uzun ve sistematik bir taramaya haz›rlan›rken, arad›¤› karadeli¤e daha ikinci
hedefte rastlam›fl. Bu da san›lan›n aksine karadeliklerin küresel kümelerde de
varl›k savafl›n› kazanabileceklerini gösterdi¤i gibi, “orta s›klet” karadeliklerin
varl›¤› konusunda da yeni bir kan›t
oluflturabilir.
Gökadalar› çevreleyen küresel y›ld›z
kümeleri çok küçük hacimlerde binlerce, hatta milyonlarca y›ld›z› bar›nd›ran
s›k›fl›k yap›lar. Oluflumlar›n›, çevreledikleri gökadalardan daha önce tamamlad›klar› için yafllar› da hayli eski; 12 milyar y›l kadar. Dolay›s›yla içlerinde mevcut olabilecek ve süpernova patlamalar›yla karadelik oluflturabilecek çok büyük kütleli y›ld›zlar çoktan yok olduklar›ndan, kümeler uzun ömürlü küçük
ve yafll› y›ld›zlarla dolu olurlar. Yine
modellere göre bunlar içindeki süpernova patlamalar› milyarlarca y›l önce
meydana gelmifl olduklar›ndan, oluflturduklar› karadeliklerin de kümede bulunmamalar› gerekiyor. Çünkü bilgisayar modellemelerinde karadelikler önce
kümenin merkezine çökeliyorlar, daha
sonra da s›k›fl›k ortamdaki çok say›da
y›ld›zla girdikleri kütleçekim etkileflimleri sonucu, sapanla f›rlat›lan bir tafl gibi küme d›fl›na at›l›yorlar.
Karadelikler iki türden oluyor. Birinci
türden olanlar, ço¤u gökadan›n, bu
arada bizim gökadam›z Samanyolu’nun
da merkezinde bulunan ve milyonlarca,

hatta milyarlarca Günefl kütlesinde
olan “süperdev kütleli karadelikler”;
ikinci türden olanlarsa, süpernova patlamalar› sürecinde büyük kütleli y›ld›zlar›n merkezlerinin çökmesiyle oluflan
ve yaklafl›k 10 Günefl kütlesinde madde
içeren “y›ld›z kütleli karadelikler”. Gökadam›zda bunlardan milyonlarcas›n›n
bulundu¤u düflünülüyor.
Karadeliklerin çok büyük çekim kuvvetleri, çevrelerinde olay ufku denen
bir efli¤in içine giren hiçbir parçac›¤›n
(›fl›k dahil) kaçmas›na izin vermedi¤inden, varl›klar› ancak dolayl› yollardan
belirlenebiliyor. Örne¤in, bir baflka y›ld›zdan çald›klar› gaz›n karadelik etraf›nda oluflturdu¤u disk içinde deli¤e
düflmeden önce yüksek h›zlara eriflmesiyle yayd›¤› X-›fl›nlar› arac›l›¤›yla.
Gökbilim ekibinin NGC 4472 (ya da
M49) adl› gökadada bulunan küresel
kümedeki X-›fl›¤› kayna¤›n›n karadelik
oldu¤undan kuflkusu yok. Nedeni, baflka bir fley olamayacak kadar parlak ve
de¤iflken olmas›.
Ekibin kolayca aç›klayamad›¤›ysa, kayna¤›n “afl›r› parlak” olmas›. Bu da kayNGC 4472

na¤›n 10 Günefl kütleli y›ld›z kökenli
karadeliklerden daha a¤›r, milyonlarca
ya da milyarlarca Günefl kütleli süperdev karadeliklerden daha hafif bir “orta
s›klet” karadelik olabilece¤ini düflündürüyor. Bunlar›n binlerce Günefl kütlesinden olufltu¤u san›l›yor.
Peki bu karadelikler kalabal›k kümeden at›lmadan nas›l varl›klar›n› sürdürüp büyüyebiliyorlar? Araflt›rmac›lara
göre küme içinde oluflan bir karadelik,
at›lmadan önce baflka y›ld›z kümeli karadeliklerle birleflebilir ya da yak›ndaki
y›ld›zlardan çald›¤› gazla büyümesini
sürdürebilir. 100 Günefl kütlesine eriflti¤inde küme içindeki yerini garantiledi
say›l›r. Bundan sonraysa gerek baflka
karadeliklerle birleflerek, gerekse de
ola¤anüstü kalabal›k küme merkezinde
kaynaflan y›ld›zlardan çekti¤i gazla büyümesini sürdürerek orta kütleli karadelik haline gelebilir.
Ancak araflt›rmac›lar, kesin bir yarg›ya
varmak için erken oldu¤unu da vurguluyorlar. Çünkü kayna¤›n ola¤and›fl›
parlakl›¤›, binlerce Günefl kütleli bir karadeli¤e gerek b›rakmayan farkl› mekanizmalarla da aç›klanabilir. Örne¤in,
y›ld›z kütleli bir karadelik çevresindeki
diskten yay›lan ›fl›k, diskin yüzeyinden
yans›yarak bizim görüfl aç›m›za do¤ru
“odaklan›r” ve daha parlak görünebilir.
Yine de gökbilimciler, küresel y›ld›z kümelerinde keflfedilecek yeni
karadeliklerin, bu bilmeceye güvenilir
bir çözüm getirece¤i konusunda
umutlular.
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