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Orta Siklette 
Yeni Karadelik

Avrupa Uzay Ajans›’n›n XMM-Newton

X-›fl›n› teleskopunu kullanan gökbi-

limciler, varl›¤› tart›flmal› “orta siklet”

karadelikler için yeni bir aday belirle-

diler. Karadelikler genelde iki türde

oluyor. “Y›ld›z kütleli karadelik” de-

nen birincisi, Günefl’ten 10 kat daha

a¤›r y›ld›zlar›n merkezlerinin çökme-

siyle olufluyor. “Süpera¤›r” diye ta-

n›mlanan ve gökadalar›n merkezlerin-

de bulunan bu devlerin kütleleriyse,

birkaç milyondan, birkaç milyar Gü-

nefl kütlesine kadar de¤ifliyor. Bunla-

r›n, gökadalar›n yo¤un merkezlerin-

deki dev gaz bulutlar›n›n çökmesiyle

olufltu¤u san›l›yor.

Bunlar›n d›fl›nda, birkaç yüz ile bir-

kaç bin Günefl kütlesinde olan ara

bir s›n›f karadeli¤in varl›¤› 1989 y›-

l›ndan beri öne sürülmekteyse de,

bunlar›n gerçekten var olup olmad›k-

lar› konusunda görüfl birli¤i sa¤lana-

m›yordu. Orta siklet karadelik oldu-

¤undan kuflkulan›lan cisimler, asl›n-

da çok parlak X-›fl›n› yayan nokta

kaynaklar. Baz› araflt›rmac›lar çok

küçük bir alandan kaynaklanan böy-

lesine güçlü bir enerjiyi, büyükçe bir

karadeli¤in imzas› olarak de¤erlendi-

riyorlar. Baflkalar›ysa  daha az dra-

matik

olaylardan

kaynaklanan

bir ›fl›n›m›n bizim

görüfl çizgimize yönel-

mesinin, kayna¤›n parlakl›¤›n› ger-

çekte oldu¤undan daha fazla göstere-

bilece¤ini öne sürüyor.

fiimdiyse Harvard Üniversitesi’nden

gökbilimciler, Dünya’ya 10 milyon

›fl›ky›l› uzakl›ktaki NGC 1313 adl› sar-

mal bir gökadadaki iki X-›fl›n› kayna-

¤›n› inceleyerek, ilginç bir yöntemle

bunlar›n birkaç yüz Günefl kütlesinde

birer karadelik oldu¤unu kan›tlam›fl

bulunuyorlar. 

Kullan›lan yöntem, kütle aktar›m dis-

kinin iç kenar›n›n s›cakl›¤›n› ölçmek.

Karadeli¤in çekim alan›na tutulan

madde, içeri düflmeden önce deli¤in

olay ufku çevresinde bir disk olufltu-

ruyor. Disk içinde ›fl›k h›z›na yak›n

h›zda dönen parçac›klar,  sürtünme

nedeniyle ›s›n›yor ve fliddetli X-›fl›n›

yay›yorlar. 

Ancak, burada ilk bak›flta mant›¤a

ters gelen bir olgu söz konusu. Y›ld›z

kütleli karadeliklerin çevresindeki dis-

kin iç kenar›ndaki s›cakl›klar,  milyar-

larca Günefl kütlesindeki devlerin çev-

resindeki disklere göre çok

daha yüksek. Nedeni, dev

karadeliklerin uzay-zaman›

daha hafif biçimde bükmesi,

y›ld›z kütleli deliklerin yol

açt›¤› bükülmeninse çok da-

ha sert olmas›. Bu durumda,

dev kütleli karadeli¤e düfl-

mekte olan madde, çok daha

genifl olan (olay ufku) yüzey

alan›n›n hemen yak›nlar›nda daha

so¤uk oluyor. Bir baflka deyiflle, kütle

aktar›m diskinin iç kenar›n›n s›cakl›-

¤›, karadeli¤in kütlesiyle ters orant›l›.

Bu s›cakl›¤› XMM-Newton teleskopuy-

la hassas biçimde ölçen araflt›rmac›-

lar, böylelikle iki karadeli¤in de  küt-

lelerinin en az 100, büyük olas›l›kla

da 200-500 Günefl kütlesi aras›nda ol-

mas› gerekti¤ini hesaplam›fllar. 

Orta a¤›rl›ktaki karadeliklerin varl›¤›

yolundaki kuramsal ve gözlemsel

kan›tlar ço¤al›rken, bunlar›n oluflma

mekanizmalar› da tart›flma konusu.

Bunlar›n oluflmas› için bafll›ca üç

senaryo gösteriliyor: Çok küçük bir

alana toplanm›fl yüzbinlerce y›ld›zdan

oluflan yo¤un “küresel y›ld›z

kümeleri” içinde y›ld›zlar›n çarp›flarak

birleflmeleri, evrenin ilk gençli¤inde

var oldu¤u düflünülen yüzlerce Günefl

kütlesindeki dev y›ld›zlar›n çökmesi,

ya da daha küçük karadeliklerin bir-

leflmesi. 
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