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En Hafif Karadelik
En son 1992 y›l›nda parlayan GRO
J0422+32 olarak tan›mlanan geçici X-›fl›n›
kayna¤›n› inceleyen gökbilimciler, bunun
flimdiye kadar saptanan en hafif (küçük
kütleli) karadelik olabilece¤ini aç›klad›lar.
Araflt›rmac›lar, Dünya’dan birkaç bin ›fl›ky›l›
uzakl›kta Kahraman (Perseus) Tak›my›ld›z›
bölgesinde bulunan kayna¤›n V518 Persei
tan›ml› optik efli olan y›ld›z› incelemifller.
Bu, Güneflimizden epey daha hafif ve so¤uk
olan M1 s›n›f› bir turuncu cüce. Y›ld›z, çok
küçük, yo¤un ve karanl›k bir cismin (GRO
J0422+32) çevresinde h›zla dolan›yor.
Yörünge periyodu yaln›zca 5 saat ve bu
süre içinde parlakl›¤› düzenli olarak küçük
de¤iflimler gösteriyor. Bu da yo¤un cismin
kütleçekimi etkisiyle küre biçimini yitirip
gözyafl›n› and›ran bir biçime dönüflmüfl
oldu¤unun iflareti. Gözlenen de¤iflimleri,
biçimini yitirmifl bu tür y›ld›zlarla ilgili
modellere uygulayan araflt›rmac›lar, yörünge
düzleminin bizim görüfl aç›m›za 45 derece
e¤imli oldu¤u sonucunu ç›karm›fllar.
Y›ld›z›n yörünge periyodu ve radyal h›z›
(bize do¤ru saniyede 372 km h›zla
yaklafl›yor ve uzaklafl›yor) ile birlikte bu,
y›ld›z›n çevresinde doland›¤› küçük yo¤un
cismin 3-5 Günefl kütlesi a¤›rl›kta oldu¤unu
gösteriyor.  Bu a¤›rl›k, bir beyaz cücenin

(Günefl benzeri y›ld›zlar›n Dünyam›z
boyutlar›na kadar çökmüfl merkezi) ya da
bir nötron y›ld›z›n›n (Günefl’ten çok daha
a¤›r y›ld›zlar›n bir kent boyutlar›na kadar
çökmüfl merkezi) olabilece¤i a¤›rl›¤›n
üzerinde oldu¤undan, görünmeyen cisim
ancak bir karadelik olabilir. E¤er karadelik
4 Günefl kütlesi a¤›rl›¤›ndaysa, içine
düfltükten sonra ›fl›¤›n bile kaçamayaca¤›
“olay ufku”nun çap› en fazla 24 km
olacakt›r. Bu küçük çap nedeniyle olay
ufkunun hemen yan›ndaki madde son
derece güçlü çekim etkisi alt›nda olacakt›r.
Karadeli¤in ortalama yo¤unlu¤u da bilinen
herfleyinkinden daha fazla olacakt›r. Çünkü
modellere göre bir karadelik ne kadar
hafifse, paradoksal olarak yo¤unlu¤unun o
denli fazla olmas› gerekiyor. 
Bir karadeli¤in çap›, kütlesiyle (a¤›rl›¤›yla)
do¤ru orant›l› olarak art›yor. Yani, kütlesi
iki kat› oldu¤unda, çap› da iki kat oluyor ve
dolay›s›yla içerdi¤i hacim, çok daha büyük
katlarla art›yor. Karfl›laflt›rmak için, dev
eliptik gökada M87’nin merkezinde bulanan
3 milyar Günefl kütlesindeki karadeli¤in
çap›, Günefl Sistemimizde Plüton
gezegeninin yörüngesinden biraz daha
genifl. Böyle olunca da içine düflen herhangi
bir cismin merkeze daha yak›n ve uzak
bölümleri üzerindeki çekim fark› daha
küçük oluyor ve ortalama yo¤unlu¤u da
havan›n yo¤unlu¤unu geçmiyor. 
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Karadeli¤e Yaklafl›nca 
Chandra X-›fl›n› Teleskopu ve daha önce
Alman Röntgen Uydusu (ROSAT) taraf›ndan
elde edilen veriler, RX JJ1242-11 tan›ml› bir
gökadan›n merkezinde bir y›ld›z›n süperdev
kütleli karadelik taraf›ndan parçaland›¤›n›
ortaya koydu. fiekilde gösterildi¤i gibi
talihsiz y›ld›z, (Sol  üstte turuncu nokta)
yak›n›ndan geçen baflka bir y›ld›z›n
kütleçekimsel etkisiyle karadeli¤e yaklaflan
bir yörüngeye itiliyor. Y›ld›z karadeli¤in

yan›na sokulunca, deli¤e yak›n ve uzak
noktalar› aras›ndaki muazzam kütleçekim
fark› y›ld›z› uzatt›yor ve sonunda parçal›yor.
Karadelik, y›ld›zdan arta kalan gaz›n
momentumu ve enerjisi nedeniyle ancak çok
küçük bir k›sm›n› yutabiliyor ve gerisini
çevresindeki gökadaya geri püskürtüyor. Bir
y›ld›z›n bu biçimde parçalanmas›, tipik bir
gökadada on bin y›lda bir gerçeklefliyor.
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Mars’ta Suya Kan›t
Mars’taki keflif robotu Opportunity’nin
gönderdi¤i veriler, gezegenin baz› bölgele-
rinin uzun süre s›v› su alt›nda kald›¤›n›
gösteriyor. Aç›¤a ç›km›fl anakaya parçalar›
üzerindeki analizler ve görsel kan›tlar,
bunlar›n su içinde çökelen minerallerle
olufltuklar›n›, ya da uzun süre su içinde
kalarak de¤iflime u¤rad›klar›n› gösteriyor.
Kayalar büyük oranda magnezyum, demir
gibi minerallerin tuzlar›ndan oluflmufl.
Görsel kan›tlardan ilki, tuz kristallerini ba-
r›nd›rd›¤› düflünülen küçük oyuklar. Kris-
taller erozyon, ya da daha tatl› sularca eri-
tildi¤inde bu boflluklar kal›yor. Kayalara
gömülü küreciklerse, gözenekli, ›slak bir
kaya içindeki minerallerin çözüflüp bir ara-
ya toplanmas›yla oluflabiliyor. Kayadaki ba-
z› tabakalar›n, ana tabakalara bir aç› yap-
mas› da, yerbilimcilere göre suyun eseri.

Dünyam›zdan 47 ›fl›ky›l›
uzakl›kta, Akrep Tak›my›l-
d›z› bölgesindeki bir y›ld›-
z›n, Günefl’in neredeyse iki-
zi oldu¤u belirlendi. 18
Scorpii adl› y›ld›z, Günefl’le ay-
n› kütleyi, s›cakl›¤›, kimyasal bileflimi, dön-
me h›z› ve yafl› paylafl›yor. Morötesi ve X-
›fl›nlar› yay›m›ndan anlafl›ld›¤› kadar›yla,
y›ld›zdaki lekelerin faaliyeti de Günefl’teki-
leri and›r›yor. Bu y›ld›z›n sürekli
gözlenmesiyle Günefl’in gelecekte girece¤i
aktif dönemler ve özellikleri konusunda
tahminlerde bulunulabilece¤i umuluyor. 

Samanyolu’nun güney gökkürede gözle-
nen iki küçük uydusundan Küçük Magel-
lan Bulutu, sakin bir görünüm sergiliyor.
Gökbilimciler, y›ld›zlar›n yar›s›n›n 8,4 mil-
yar y›ldan daha yafll› oldu¤unu saptam›fl-
lar. 8,4 milyar y›l ile 3 milyar y›l öncesi
aras›nda, y›ld›z oluflumu hemen hiç olma-
m›fl. Ancak, 2,5 milyar y›l ile 0,4 milyar y›l
öncesi aras›, h›zl› y›ld›z oluflum dönemle-
riyle dolu. Magellan bulutunun havai fiflek
gösterileri, uydu gökadan›n Samanyo-
lu’nun yak›n›ndan geçip yo¤un çekim etki-
si alt›nda kald›¤› dönemlerle örtüflüyor. 
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