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Omega Erbo¤a’da
Helyum Y›ld›zlar›

Samanyolu’ndaki yaklafl›k 170 küresel y›ld›z
kümesinden en büyü¤ü olan Omega
Centauri’de (Erbo¤a) helyumca zengin bir
y›ld›z populasyonu keflfedildi. Küresel
kümeler, gökadalar› çevreleyen ve baz›lar›
yüzbinlerce hatta milyonlarca y›ld›z içeren
küçük yap›lar. Kümeyi gözleyen
araflt›rmac›lar, k›rm›z› yafll› y›ld›zlar›n
yan›s›ra, yaklafl›k dörtte biri say›da mavi

y›ld›zdan oluflan bir baflka populasyon
belirlemifller. Tayf ölçümleri, beklenenin
tersine mavi y›ld›zlar›n daha fazla helyum
içerdi¤ini göstermifl. Var›lan sonuç, kümede
y›ld›z oluflumunun iki evrede gerçekleflti¤i.
‹lk evrede oluflanlardan 10-12 Günefl
kütlesindekiler çabucak patlayarak
hidrojenden sentezledikleri görece a¤›r
elementleri ortama saçm›fllar. ‹kinci kuflak
mavi y›ld›zlar da, helyumca daha
zenginleflen gaz bulutlar›ndan oluflmufl. 
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Yafll› Evrende 
Bebek Gökada

Hubble Teleskopu, 45 milyon ›fl›ky›l› uzak-
l›kta yeni oluflmufl bir gökaday› görüntüledi.
I Zwicky 18 adl› düzensiz cüce gökada ilk
y›ld›zlar›n› 500 milyon y›l önce oluflturmufl.
Yani, evrenin bafllang›c›ndan 13,2 milyar y›l
sonra. Bizim gökadam›zsa, ço¤u ötekiler gi-

bi yaklafl›k 12 milyar yafl›nda. I Zwicky 18
birkaç h›zl› y›ld›z oluflturma dönemi geçir-
mifl. En yenisi, günümüzün 4 milyon y›l ön-
cesi. Gökadan›n (sol altta) merkezindeki ma-
vi-beyaz topaklar iki büyük y›ld›z oluflum
bölgesi. Y›ld›z oluflum bölgelerini çevreleyen
ipli¤imsi yap›lar, genç ve s›cak y›ld›zlar›n
yayd›klar› rüzgar ve yo¤un morötesi ›fl›n›mla
›s›nan gaz topaklar›. K›rm›z› y›ld›zlarsa gö-
rece daha eski. Araflt›rmac›lar gökadan›n
gençli¤ini içinde hidrojen ve helyumdan da-
ha a¤›r elementin neredeyse hiç bulunma-
mas›ndan ç›kart›yorlar.
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Bir y›ld›z›n 100 ile 1000 Günefl kütlesi
aras›nda olabilece¤i yolundaki genelleme-
ye karfl›n, bilinen en yo¤un y›ld›z kümesi
üzerinde yap›lan gözlemler, bir y›ld›z›n
da¤›lmadan 150 Günefl kütlesini aflama-
yaca¤›n› gösterdi. Hubble’›n gözledi¤i,
Samanyolu’nun muazzam dev gaz bulut-
lar›n›n çarp›flt›¤› ve dev y›ld›zlar›n olufl-
tu¤u merkezi topa¤›nda bulunan Arches
kümesi. 25.000 ›fl›ky›l› uzakl›ktaki küme
yaln›zca 2-2,5 milyon yafl›nda y›ld›zlardan
olufluyor. Hubble, bu devler panay›r›nda
130 Günefl kütlesinden daha a¤›r bir y›l-
d›z saptayamam›fl. 

Chandra X-›fl›n› Uzay Teleskopu’nun, Vir-
go kümesindeki M87 adl› dev eliptik gö-
kadan›n merkezinden ald›¤› görüntüde,
halka biçimli üç yap› göze çarp›yor. Mer-
kez ve oradan ters yönlere f›flk›ran mad-
deyle iliflkili görünen bu halkalar›n, dev
kütleli iki karadeli¤in birleflmesinin ürü-
nü olabilece¤i düflünülüyor. 

Astrofizikçiler, Samanyolu’nun merkez
bölgelerinde çok yüksek enerjili gama
›fl›nlar› yayan sekiz kaynak belirlediler.
Bunlardan gelen gama ›fl›nlar›n›n enerji-
si, görünür (optik) ›fl›¤›n bir trilyon kat›.
As›l ilgi oda¤›ysa, gizemli iki “karanl›k
h›zland›r›c›”. Gama ›fl›nlar›, süpernova
patlamalar› gibi kozmik “parçac›k h›zlan-
d›r›c›lar›” taraf›ndan üretiliyor. ‹ki kayna-
¤a “karanl›k” denmesinin nedeniyse, çok
yüksek enerjili gama ›fl›nlar› d›fl›nda, X-
›fl›n› ya ya da optik ›fl›k yaymamalar›.

Maviler helyum y›ld›zlar›

Y›ld›z Kütlesine S›n›r
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Karadelik 
Birleflmesi?

Karanl›k H›zland›r›c›lar
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