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Cüce Küresel
Gökadalar›n
S›rr› Çözüldü mü?
Samanyolu ve komﬂusu Andromeda
gibi büyük gökadalar›n çevresinde çok
say›da küçük “küre” biçimli gökada
dolan›yor. Bunlar, yaﬂl› y›ld›zlardan
oluﬂmuﬂ seyrek topluluklar. Kuramc›lar
ﬂimdiye kadar, normalin çok üzerinde
karanl›k madde içermelerine karﬂ›
gazdan yoksun bu küresel cücelerin
nas›l oluﬂabildiklerini
aç›klayam›yorlard›. ﬁimdiyse, Zürih
Üniversitesi gökbilimcilerinin
gerçekleﬂtirdikleri bilgisayar
benzetimleri (simulasyon) soruya bir
yan›t getirmiﬂ görünüyor.
Araﬂt›rmac›lara göre bunlar da öteki
cüce gökadalar gibi gaz yo¤un olarak
do¤uyorlar. Ama Samanyolu gibi gazca
yo¤un bir dev gökadan›n içinden

Küresel Kümede
Karadelik
Küresel y›ld›z kümeleri, büyük
gökadalar›n çevresinde yüzlercesi
bulunan, çok büyük ço¤unlu¤u yaﬂl›
yüzbinlerce hatta milyonlarca y›ld›z›n
çok küçük hacimlerde bir araya
toplanm›ﬂ oldu¤u yap›lar.
Samanyolu’nun merkezi
çevresinde bunlardan 170
kadar›n›n bulundu¤u biliniyor.
Gökbilimciler ilk kez bir küresel
y›ld›z kümesi içinde aktif bir
karadeli¤in tart›ﬂ›lmaz kan›t›n›
belirlediler. Karadelik, Virgo
kümesindeki eliptik gökada NGC
4472’nin çevresinde belirlenen
300 X-›ﬂ›n› kayna¤›ndan biri.
‹ngiltere’nin Southampton
Üniversitesi’nden gökbilimciler,
daha önce Chandra X-›ﬂ›n› Uzay
Teleskopu taraf›ndan belirlenen
bu kaynaklardan birinin, bilinen
bir küresel kümenin optik olarak
belirlenen koordinatlar›yla
örtüﬂtü¤ünü gözlediler.
Araﬂt›rmac›lar, Nature dergisinde
yay›mlad›klar› çal›ﬂmalar›nda, X-

Amatör teleskoplar›n erimi içindeki birkaç cüce küresel
gökadadan biri Leo I. Aslan Tak›my›ld›z›’n›n en parlak
y›ld›z› olan Regulus’un 1/3 derece kuzeyinde yer alan
Leo I, gökadam›z Samanyolu’nun 800.000 ›ﬂ›ky›l›
uzakl›ktaki bir uydusu.

geçtiklerinde gazlar›n› yitiriyorlar.
‹çerdikleri karanl›k maddeyse aynen
kal›yor, çünkü gaz›n aksine, karanl›k

madde, kütleçekiminden baﬂka hiçbir
ﬂeyden etkilenmiyor.

›ﬂ›n› kayna¤›n›n, bir karadeli¤in
varl›¤›ndan baﬂka hiçbir biçimde
aç›klanamayacak kadar parlak ve
de¤iﬂken oldu¤unu belirttiler.
Kütlesinin tam olarak belirlenememiﬂ
olmas›na karﬂ›n, karadeli¤in varl›¤›
konusunda uzun süredir spekülasyon
yap›lan, yüzlerce ya da binlerce Güneﬂ
kütlesindeki “orta s›klet”
karadeliklerden biri olabilece¤i

düﬂünülüyor. Karadeliklerin bilinen iki
türü var. Bunlardan biri, Güneﬂ’ten
çok daha büyük y›ld›zlar›n k›sa
ömürlerini noktalayan süpernova
patlamalar› sürecinde merkezlerinin
çökmesiyle oluﬂan, “y›ld›z kütleli
karadelikler”. ‹kinci kategoriyse, büyük
gökadalar›n merkezlerinde bulunan,
milyonlarca, hatta milyarlarca Güneﬂ
kütlesindeki “süper kütleli
karadelikler”. Gökadam›z
Samanyolu’nun merkezinde de,
yaklaﬂ›k 3 milyon Güneﬂ
kütlesinde oldu¤u hesaplanan
dev bir karadelik bulundu¤u
biliniyor.
Karadeliklerin çevresinde olay ufku denen bir eﬂi¤i geçen, ›ﬂ›k dahil hiçbir ﬂeyin bir daha d›ﬂar› ç›kamamas› nedeniyle, karadelikler
do¤rudan gözlenemiyor. Ancak
büyük kütleçekimine kap›larak
olay ufkuna düﬂmeden önce çevreslerinde geniﬂ ve kal›n bir disk
halinde toplanan gaz›n çok büyük h›zlara ve muazzam s›cakl›klara eriﬂip yayd›¤› güçlü X-›ﬂ›nlar›
sayesinde varl›klar› belirlenebiliyor.
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