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Ald›¤› lokmalar da haliyle büyük oluyor.
Chandra X-›fl›n teleskopunun Dünya’dan 2,6
milyar ›fl›ky›l› uzakl›kta görüntüledi¤i  bir
gökada kümesinin merkezinde, milyarlarca

y›ld›r yuttu¤u gazla muazzam
kütleye ulaflm›fl dev bir
karadelik bulunuyor.
Çevresindeki diskten z›t

kutuplara püsküren
enerji jeti, kümeyi
çevreleyen s›cak gaz
kütlesinde iki dev
oyuk açm›fl.
Oyuklar›n her biri,
Samanyolu gibi
büyük gökadalardan
600 tanesini içine
alabilecek genifllikte.
Oyuklar›n

büyüklü¤ünden karadeli¤in
enerjisini hesaplayan

gökbilimciler, deli¤in her y›l Güneflimizin üç
kat› kütledeki gaz› yuttu¤unu ve bunu 100
milyon y›ld›r sürdürdü¤ünü belirlemifller.
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Gökadam›z Samanyolu’nun merkezinde
yaklafl›k 3 milyon Günefl kütlesinde dev bir
karadeli¤in varl›¤›n› gösteren iflaretler uzun
zamand›r biliniyor. Ancak çevresindeki
resim yeni yeni  netlik kazan›yor. Bu
netleflme yeni sürprizleri de beraberinde
getiriyor. Chandra X-Ifl›n› Uzay Teleskopu,
Gökada’n›n merkezine yaln›zca birkaç
›fl›ky›l› uzakl›kta dolanan dört cisimden,
titreflen X-Ifl›n› sal›mlar› belirledi.  Bunlar›n,
yaln›zca birkaç Günefl kütlesindeki küçük

karadeliklerce yutulan gaz oldu¤u
düflünülüyor. California Üniversitesi’nden
(Los Angeles) Michael Muno, buradaki
istatistiklerin daha genifl bir alana
uygulanmas› halinde, ço¤u yaln›z ve
görünmez olmak üzere 10.000 kadar y›ld›z
kütleli karadeli¤in, daha küçük kütleli
y›ld›zlarla olan kütleçekimsel etkileflimler
sonucu Samanyolu merkezine “göç
ettikleri” sonucu ç›kar›labilece¤i görüflünde. 
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Karadelik Aç Olursa...

Cassini uzay arac›, 31 Aral›k gecesi de
Satürn’ün öteki aylar›ndan Iapetus’›n
üzerinde halka biçimli bir yap› belirledi.
Bir bilezi¤i and›ran, 20 km genifllikte, 13
km yükseklikteki yap›, uyduyu ekvatoru
boyunca çevreler görünüyor.
Gökbilimciler bunun bir s›rada¤ ya da
ekvatordaki bir çatlaktan yüzeye s›zm›fl
madde olabilece¤ini düflünüyorlar.
Iapetus’un gariplikleri bununla bitmiyor.
Uydunun yar›s› derin kraterlerle dolu ve
üzerleri bilinmeyen siyah bir maddeyle
kapl›. Bu örtünün, uydu çevresinde daha
küçük ve koyu renkli gökcisimlerinin
çarp›flmas› sonucu ya¤an toz olabilece¤i
düflünülüyor.

Günefle Uzakl›¤›m›z
Geçti¤imiz y›l içinde Venüs’ün Günefl
önünden geçiflinden yararlanarak
Dünya’n›n y›ld›z›na olan uzakl›¤›n› ölçen
gökbilimciler, bu mesafeyi 149.608.708
km olarak belirlediler. Mesafe, daha önce
radar ölçümleriyle belirlenen mesafeden
yaln›zca %0,007 daha k›sa. 

Samanyolu Merkezindeki 
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