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Kütleçekimsel dalgalar uzay-
zaman dokusunda ortaya 

çıkan dalgalanmalar olarak ta-
nımlanabilir. Varlığı ilk olarak 
1916 yılında Albert Einstein ta-
rafından öngörülen kütleçekim-
sel dalgalar 2015 yılının Eylül 
ayında ilk kez gözlemlenmişti.

Son gözlemde tespit edilen 
kütleçekimsel dalgaların, küt-
lesi Güneş’inkinin 32 ve 19 katı 
olan iki karadeliğin birleşmesi 
sonucu oluştuğu düşünülüyor. 

Karadeliklerin toplam kütlesi ilk 
gözlemdekinden daha düşük. 
Ancak konumlarının ilk iki göz-
lemdekinden çok daha uzakta 
olduğu -birleşme olayının son 
gözlemde yaklaşık 3 milyar ışık 
yılı, ilk iki gözlemde ise sırasıyla 
1,3 ve 1,4 milyar ışık yılı uzakta 
gerçekleştiği- tahmin ediliyor. 

 Sonuçların, ilk iki gözlemin 
güvenirliğini artırmanın yanı 
sıra, bilim insanlarına karadelik-
lerin dönme yönleri hakkında 

önemli bilgiler sağlayabileceği 
düşünülüyor. Birbiri etrafından 
dönen karadelikler -Güneş Sis-
temi’ndeki gezegenlerin hem 
Güneş’in hem de kendi eksenle-
ri etrafında dönmesine benzer 
şekilde- aynı zamanda kendi 
eksenleri etrafında da döner. Ka-
radeliklerin kendi etraflarındaki 
dönme yönü birbirleri etrafında-
ki dönme yönleriyle aynı ya da 
zıt olabilir. Ayrıca karadeliklerin 
dönme ekseni ile yörünge ekseni 
birbiriyle hizalı olmayabilir yani 
-Dünya’nın ekseninin 23,4 dere-
ce eğik olmasına benzer şekilde- 
eksen eğikliğine sahip olabilirler.

Bilim insanları karadelikle-
rin kendi etraflarındaki dönme 
yönleri ile birbirleri etrafındaki 
dönme yönlerinin aynı olması-
nın, birlikte doğdukları yani aynı 
ikili yıldız sisteminde oluştuk-
larının göstergesi olabileceğini 
düşünüyor. Dönme yönlerinin 
farklı olması ise karadeliklerin 
birbirinden bağımsız oluşması 
ve daha sonra birbirleri etrafın-
da dönmeye başladıklarının gös-
tergesi olabilir.

Lazer Girişimölçer 
Kütleçekimsel Dalga Gözlemevi 
(LIGO) dedektörleri kütleçekimsel 
dalgaları üçüncü kez gözlemledi. 
Tespit edilen dalgaların ilk iki
gözlemde olduğu gibi iki 
karadeliğin birleşmesi sırasında 
yayıldığı düşünülüyor. 
Araştırmanın sonuçları Physical 
Review Letters dergisinde 
yayımlandı.

Kütleçekimsel 
Dalgalar 
Üçüncü Kez 
Gözlemlendi

LI
G

O
/C

al
te

ch
/M

IT
/S

on
om

a 
St

at
e

Dr. Tuba Sarıgül  [ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

68_69_kutlecekimsel_dalgalar_agustos_2017.indd   64 24.07.2017   14:09



Kütlesi Belli Karadelikler

Kütleçekimsel dalgalara ait 
son gözlem karadeliklerin dön-
me yönü hakkında kesin bir bilgi 
vermese de karadeliklerden en az 
birinin kendi etrafındaki dönme 
yönünün, birbirleri etrafındaki 
hareket yönüyle aynı olmadığını 
gösteriyor. Bu bilgiler yoğun yıl-
dız kümeleri içindeki karadelikle-
rin davranışları hakkında ipuçla-
rı verebilir. n
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