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Evrenimiz Kaç Yafl›nda?

Paris Gözlemevi’nden Roger Cayrol

baflkanl›¤›nda Avrupal› ve Amerikal›

gökbilimcilerden oluflan bir ekip, Sa-

manyolu’nda Günefl sistemi d›fl›nda

ilk kez uranyum elementinin varl›¤›n›

belirleyerek, evrenin yafl› konusunda

güvenilir bir öngörüde bulundu. Gök-

bilim ekibinin radyoaktif elementlerin

bozunma saatine göre yapt›klar› tah-

mine göre evrenimiz 12.5 milyar ya-

fl›nda. Kozmolojide  evrenin yafl›n› be-

lirlemek, güç oldu¤u kadar tart›flmal›

bir konu. Büyük patlamadan bu

yana sürekli geniflleyen evrende

en uzak gökadalar›n mesafeleri-

ni (dolay›s›yla yafllar›n›) belirle-

mek için, evrenin hangi h›zla ge-

niflledi¤ini de bilmek gerekiyor.

De¤iflken y›ld›zlar›n parlakl›kla-

r›yla de¤iflme periyodlar› aras›n-

daki oran, bize ancak en yak›n›-

m›zdaki gökadalar›n uzakl›klar›

konusunda güvenilir bilgiler sa¤-

layabiliyor. Daha uzaktaki göka-

dalar›n mesafelerini belirlemek

içinse daha farkl› "standart ›fl›k

kaynaklar›"ndan yararlan›l›yor.

Bunlardan biri, kütleçekim mer-

cekleri; yani bir gökadan›n, arka-

s›nda bulunan ve bizim göreme-

di¤imiz bir baflka ›fl›k kayna¤›n-

dan (kuasar ya da gökada) gelen ›fl›¤›

kütleçekim etkisiyle büküp birkaç gö-

rüntü halinde yans›tmas›. Ifl›¤›n h›z›

sabit oldu¤undan, bu çoklu görüntü-

lerdeki küçük biçim farkl›l›klar›, ›fl›-

¤›n ald›¤› yolun hesaplanmas›na ola-

nak sa¤l›yor. Bir baflka standart ›fl›k

kayna¤› da Tip Ia süpernovalar. Bu

tür süpernovalar, ömrünü tamamla-

yan Günefl benzeri bir y›ld›z›n enkaz›

olan beyaz cücelerin üzerine çevre-

den çald›¤› gaz›n birikmesi nedeniyle

meydana geliyor. Kütlesi, 1.4 Günefl

kütlesini aflan bir beyaz cüce bu tür

bir süpernova patlamas›yla yokoldu-

¤undan, hepsinin ayn› miktarda ›fl›k

yaymas› gerekiyor. Dolay›s›yla bu tür

bir süpernova patlamas›n›n ›fl›¤› ne

kadar güçlüyse içinde patlad›¤› göka-

da bize o kadar yak›n, ne kadar zay›f-

sa o kadar uzak demektir. Ancak baz›

kozmologlar, uzak süpernovalardan

gelen ›fl›¤›n aradaki gaz ve toz bulut-

lar›ndan geçerken zay›flayabilece¤ini,

baz›lar› da farkl› fliddette patlayan

Tip1a süpernovalar olabilece¤ini öne

sürünce bu yöntemin güvenilirli¤i de

kuflku alt›na girdi. Bu tart›flmal› yön-

temlere dayan›larak var›lan evren yafl-

lar› da, tahmin edilebilece¤i gibi tar-

t›flmal›. Evrenin yafl› konusunda yap›-

lan tahminler, 9 ile 16 milyar y›l ara-

s›nda de¤ifliyor. Yenilerde ortaya ç›-

kan ve "radyoaktif kozmokronometri"

diye adland›r›lan bir yöntemse y›ld›z-

lardaki radyoaktif toryum elementinin

bollu¤unu temel al›yor. Y›ld›zlarda,

kütleçekim bask›s›n› dengeleyen ›fl›-

ma bas›nc›n›, merkezdeki nükleer tep-

kimeler oluflturuyor. Y›ld›z›n merke-

zindeki muazzam bas›nç ve s›cakl›kta

birleflen hidrojen çekirdekleri, önce

helyum oluflturuyorlar. Hidrojen bi-

tince helyum atomlar› birleflerek kar-

bon atomlar›n› oluflturuyorlar ve gi-

derek daha zor gerçekleflir hale gelen

nükleer tepkimeler, demir sentezine

kadar sürüyor. Y›ld›z›n merkezi demi-

re dönüflünce nükleer tepkimeler du-

ruyor ve enerji dengesi bozulan y›ld›-

z›n merkezi içeri do¤ru çökerken, d›fl

katmanlar da önce merkeze çekiliyor

ve burada oluflan muazzam geri tep-

me bunlar› çok güçlü bir patlamayla

uzaya saç›yor. Günefl’ten en az dört

kez daha kütleli y›ld›zlar›n u¤rad›¤›

bu son da, saçt›¤› ana elementlerin

niteli¤ine ba¤l› olarak Tip Ib, Tip Ic

ve Tip II süpernova olarak s›n›fland›-

r›l›yor. Süpernovalarda oluflan ola¤a-

nüstü s›cakl›k ve yo¤unluk, muazzam

miktarlarda ama k›sa süreli nötron

ak›lar›na yol aç›yor. ‹flte bu güçlü ak›,

nötron bak›m›ndan son derece zengin

a¤›r çekirdekler oluflturuyor ve bu

dengesiz elementler nötron yitirerek

daha dengeli elementlere dönüflüyor-

lar. "Nötron tutumu" denen bu süreç,

a¤›r, uzun ömürlü radyoaktif ele-

mentlerin oluflumuna yol aç›yor.

Bunlar aras›nda, yayd›¤› ›fl›n›m›n yar›-

lanmas› için geçen süre (yar›lanma

ömrü) 14.1 milyar olan toryum –232

ile, yar›lanma ömrü 4.5  milyar y›l

olan uranyum -238 de bulunuyor.

Bu elementlerin bozunma sürele-

ri, bir saat gibi dakik. Hangi izo-

topun kaç y›lda olufltu¤u, tutarl›

biçimde saptanabiliyor. Evren gö-

rece gençken oluflan büyük kütle-

li y›ld›zlar, k›sa ömürlerini süper-

nova patlamalar›yla noktalay›p bu

a¤›r elementleri uzaya saç›nca

bunlar›n baz›lar› gaz bulutlar›na

kar›fl›yor ve buradan da yeni

do¤an y›ld›zlar›n atmosferlerine

giriyor. Gökadam›z› çevreleyen

halede bulunan ve metal (gök-

bilim dilinde hidrojen ve helyum

d›fl›ndaki tüm elementler)

bak›m›ndan son derece zay›f,

dolay›s›yla da Samanyolu’nun

daha oluflum evrelerinde ortaya

ç›km›fl yafll› bir y›ld›z olan CS31082-

001 atmosferindeki toryum ve uran-

yum elementlerini inceleyen Avrupal›

ve Amerikal› gökbilimciler, y›ld›z›n

12.5 milyar yafl›nda oldu¤unu, 3.3

milyar y›ll›k bir hata pay›yla belir-

lemifller. E¤er say›lar› giderek artan

dev teleskoplarla hale y›ld›zlar›

üzerinde yap›lacak yeni incelemeler,

12.5 milyar ›y›ll›k yafl tahminini do¤-

rularsa, evrenin san›landan çok daha

h›zl› geniflledi¤ini öne sürüp yafl›n›

da 8 milyar y›la kadar indiren koz-

moloji ekolüne darbe vuracak. Çünkü

toryum ve uranyumun flaflmaz bozun-

ma saatlerine göre evren, içindeki y›l-

d›zdan, yani 12.5 milyar y›ldan daha

genç olamaz. 
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