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Küresel Kümelerde 
Orta Siklet
Karadelikler 

‹ki ayr› gökbilim ekibi, biri bizim
kendi gökadam›zda olmak üzere iki
küresel y›ld›z kümesinin
merkezlerinde orta büyüklükte iki
karadelik belirlediler. Bu kefliflerin,
hem karadeliklerin, hem de küresel
y›ld›z kümelerinin oluflumlar›n›n
daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layaca¤›
düflünülüyor. Küresel y›ld›z kümeleri,
gökadalar›n çevresinde bulunan,
görece küçük bir hacme yüzbinlerce
ya da milyonlarca y›ld›z›n s›k›flm›fl
oldu¤u kümeler. Gökadam›z
Samanyolu’nun merkez topa¤›n›
çevreleyen böyle 150-170 kadar
küresel y›ld›z kümesi bulunuyor.
Karadeliklerinse son y›llara de¤in iki
türü oldu¤u biliniyordu: gökadalar›n
merkezlerinde yer alan milyonlarca
hatta milyarlarca Günefl kütlesinde

olan "süperdev karadelikler" ve
büyük bir y›ld›z›n çökmesi sonucu
oluflan "y›ld›z kütleli karadelikler".
Son birkaç y›ld›r binlerce Günefl
kütlesine sahip orta büyüklükte
karadeliklerin varl›¤›n› gösteren
iflaretlerin ço¤almas›na karfl›n,
bunlar›n varl›¤› kesin olarak
belirlenememiflti. 
fiimdiyse, Hubble Uzay Teleskopu
nihayet gökbilimcilere kesin kan›t›
sunmufl görünüyor. Hubble ile
Yeryüzünden 32.000 ›fl›ky›l›
uzakl›ktaki M15 küresel y›ld›z
kümesini inceleyen, Uzay Teleskopu
Bilim Enstitüsü araflt›rmac›lar›ndan
Roeland Van Der Marel
yönetimindeki bir ekip, kümenin
merkezinde 4000 Günefl kütlesinde
bir karadeli¤in varl›¤›n› belirledi.  
California Üniversitesi’nden (Los
Angeles) Michael Rich ve ekibinin
buldu¤uysa, 2,2 milyon ›fl›ky›l›
uzakl›kta Andromeda gökadas›n›n
küresel kümelerinden bir olan G1’in
merkezinde 20.000 Günefl kütleli bir
karadelik. 
Karadelikler, güçlü kütleçekimleriyle
›fl›¤› bile hapsettiklerinden, varl›klar›
ancak dolayl› yollardan, örne¤in
yakalad›klar› gaz ve toz kütlelerinin

yutulmadan önce yayd›klar› 
X-›fl›nlar›ndan ya da çevrelerindeki
gökcisimlerinin hareketlerine
yapt›klar› etkilerden belirlenebiliyor.
Küresel küme merkezlerindeki
karadelikler de kendilerini
çevrelerindeki y›ld›zlar›n ola¤anüstü
h›zlar›yla ele vermifller. Geçti¤imiz
aylarda Samanyolu’nun merkezinde
2,6 milyon Günefl kütlesindeki dev
karadeli¤in varl›¤› da ayn› yöntemle
kan›tlanm›flt›. (Bkz: Bilim ve Teknik,
Say› 420, Kas›m 2002 s:20).
Küme merkezlerinde saptanan
karadeliklerin kütleleri de, daha önce
gene Hubble taraf›ndan belirlenen bir
karadelik/gökada kütle oran›na
uyum gösteriyor. Hubble gözlemleri
sayesinde bir gökada merkezindeki
karadeli¤in kütlesinin, gökadan›n
toplam kütlesinin %0,5’i kadar
oldu¤u ortaya ç›km›flt›. Orta s›klet
karadelik kütlelerinin, içinde
bulunduklar› kümenin kütlesine olan
oran› da, bu genel orana flafl›las› bir
uyum gösteriyor.  Bu da
gökbilimcilere göre karadelik, gökada
ve küresel kümelerin oluflumunda rol
oynayan ortak bir temel sürecin
varl›¤›na iflaret.
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