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Gökbilimciler Samanyolu’ndan daha
yafll›, evinden kovulmufl gezgin bir
karadeli¤i, yeme¤i ile birlikte mahalle-
mizden geçerken görüntülediler. XTE
J1118+480 olarak tan›mlanan karade-
lik, Çok Genifl Tabanl› Dizge (VLBA)
diye bilinen ve ülkenin çeflitli yerle-
rindeki radyoteleskoplar›n bilgisayar-
la birbirine ba¤lanmas›yla oluflturulan
küme taraf›ndan belirlendi. Yan›nda
kendisinden sürekli gaz çald›¤› bir y›l-
d›zla gökada çevresini dolaflmakta
olan karadeli¤in milyarlarca y›l önce
bir "küresel y›ld›z kümesi"nde dev
kütleli bir y›ld›z›n merkezinin çökme-
siyle olufltu¤u, daha sonra da küme-
den kütleçekim etkileriyle at›ld›¤› dü-
flünülüyor. Ancak, yurdundan at›lan
karadelik yol az›¤›n› almay› ihmal et-
memifl. Milyarlarca y›ll›k yolculu¤u s›-
ras›nda da yeme¤ini bir hayli tüket-
mifl. Gözlemler, eskiden yaklafl›k Gü-
nefl büyüklü¤ünde olmas› gereken efl
y›ld›z›n d›fl katmanlar›n›n tükendi¤ini
ve merkezinin ortaya ç›kmaya bafllad›-
¤›n› gösteriyor. 
Asl›nda XTE J1118+480, ilk kez 1.5 y›l
önce Rossi X-Ifl›n› uydusunca belirlen-
mifl, daha sonra optik ve radyoteles-
koplarla yap›lan gözlemler, bunun
Dünyam›za 6000 ›fl›ky›l› uzakl›kta bir
"mikrokuasar" oldu¤unu ortaya koy-
mufltu. Karadelikler k›sa ömürlü dev
y›ld›zlar›n ölümünün ürünü olarak or-
taya ç›k›yor. Kütlesi Günefl’inkinin en
az sekiz kat› olan y›ld›zlar›n merkezin-
deki yak›t görece k›sa sürede (birkaç
milyon y›l) tükenince d›fl katmanlar bir
süpernova patlamas›yla uzaya saç›l›-
yor, yaklafl›k Günefl kütlesindeki mer-
kezde sona ermifl olan nükleer tepki-

meler muazzam kütleçekimini dengele-
yemedi¤inden, merkez kendi üzerine
çökerek "tekillik" denen ve içinde bil-
di¤imiz fizik kurallar›n›n geçerli olma-
d›¤› bir nokta haline geliyor (Bkz: "Ye-
ni Yüzleri, Yeni Mesajlar›yla Kara de-
likler", Bilim ve Teknik, Say› 384 (Ka-
s›m 1999) S. 40-48 ve "Yanl›fl Bilinen
ve Bilinmeyen Yönleriyle Kara Delik-
ler, Bilim ve Teknik, Say› 406 (Eylül
2001) s. 50-55). Karadelikleri çevrele-
yen ve "olay ufku" denen hayali bir
küre içinde kütleçekim öylesine yo¤un
ki, bu s›n›r›n içine düflen hiçbir mad-
de, hatta ›fl›k bile bir daha geriye dö-
nemiyor. Bu nedenle karadelikler hiç-
bir zaman do¤rudan gözlenemeyip var-
l›klar› yaratt›klar› kütleçekim etkilerin-
den ya da çevrelerinde dönen ›s›nm›fl
gaz›n yayd›¤› ›fl›n›mdan belirlenebili-
yor. 10 Günefl kütlesindeki bir karade-
li¤in olay ufkunun yar›çap› 15-16 km
oluyor. Karadelik çevresinde dönen
gaz, olay ufku içine düflmeden önce
bas›nç ve sürtünmeyle milyonlarca de-
rece s›cakl›¤a kadar ›s›n›p X-›fl›nlar› ya-
y›yor. Mikrokuasarlardaysa karadeli¤in
eflinden çald›¤› gaz›n bir k›sm› yutul-
madan, olay ufkunun ekseni boyunca
ve ters yönlerde madde f›flk›rmalar›
(jet) biçiminde uzaya at›l›yor. 
Araflt›rmac›lar, XTE J1118+480’in Sa-
manyolu’nun oluflum sürecinin baflla-

r›nda ortaya ç›kt›klar› san›lan süper-
dev kütleli y›ld›zlardan birinin art›¤›
oldu¤unu düflünüyorlar. Bu y›ld›zla-
r›n ilk bafllarda oluflan küresel y›ld›z
kümelerinde ortaya ç›kt›¤› san›l›yor.
Her biri 100.000 – 10 milyon y›ld›z-
dan oluflan bu türden 170 kadar kü-
me, gökadam›z›n topak biçimli çekir-
de¤i çevresinde dolan›yorlar. Ancak
ilk y›ld›zlar›n bu kümelerde olufltu¤u,
ve dev y›ld›zlar›n da ömürlerinin çok
k›sa oldu¤u bilindi¤inden, 12-14 mil-
yar yafl›ndaki küresel kümelerde bu
türden dev y›ld›zlar art›k bulunmu-
yor.
Peki araflt›rmac›lar gezgin karadeli¤in
bu kümelerden birinde olufltu¤unu
nereden ç›kart›yorlar? Yan›t: ‹zledi¤i
yoldan. Gökadam›z›n çekirde¤i çevre-
sindeki yörüngeleri, kümeleri bazen
Samanyolu’nun diski dedi¤imiz ve gö-
kadam›z›n y›ld›zlar›n›n çok büyük ço-
¤unlu¤unu bar›nd›ran düzlemin üstü-
ne ya da alt›na götürüyor. XTE
J1118+480 de benzer bir eksantrik
(büyük ölçüde eliptik) bir yörüngede.
Ayr›ca karadeli¤in h›z› da (Dünya’ya
göre saniyede 145 km) geçmifli hak-
k›nda bir fikir verebiliyor. Gerçi göka-
da diskinde oluflan nötron y›ld›zlar›
da (Günefl’ten 4-8 kat daha büyük y›l-
d›zlar›n ölümünden sonra ortaya ç›-
kan, kütlesi bizim Güneflimizle ayn›
olup boyutlar›ysa küçük bir kentinki
kadar olan yo¤un y›ld›zlar) bazen
yüksek yatay h›zlara sahip olabiliyor-
lar. Nedeni, çöküflleri s›ras›ndaki bir
asimetri nedeniyle arkalar›na bir tek-
me yemifl gibi do¤rusal bir h›z kazan-
malar›. Oysa bizim karadelik nötron
y›ld›z›na göre çok daha a¤›r. Yaklafl›k
yedi Günefl kütlesinde. Böylesine bü-
yük bir kütleyi bofllu¤a f›rlatacak bir
tekmenin de ola¤anüstü güçte olmas›
gerekiyor. Bilgisayar simülasyonlar›,
çok kalabal›k küçük topakç›klar olan
küresel y›ld›z kümelerin içindeki küt-
leçekim etkileflimlerinin bu türden
güçlü tekmeler oluflturdu¤unu göste-
riyor. Nitekim Chandra X-Ifl›n› Uzay
Teleskopu inceledi¤i 47 Tucanae adl›
küresel y›ld›z kümesinin yo¤un mer-
kezinde bile bir karadelik bulun-
mad›¤›n› belirlemiflti.
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Gezgin Karadelikle Y›ld›z Arkeolojisi

Çok Genifl Tabanl› Dizge, ABD’nin çeflitli yerlerinde ve Pasifik Okya-
nusu’nda bulunan büyük radyoteleskoplar›n bilgisayar arac›l›¤›yla bir-
birine ba¤lanmas›yla oluflturuluyor.


