
Üç   gökbilimcinin Samanyolu yak›nlar›ndaki

40 000 gökada üzerinde yapt›klar› bir araflt›r-

ma, evrenin sonunda tümüyle ›ss›z ve karan-

l›k bir bofllu¤a dönüflece¤i yolundaki kuram-

sal öngörüleri do¤rulad›. 

Edinburgh Üniversitesi (‹skoçya) Prof. Alan

Heavens ve araflt›rma ö¤rencisi Ben Panter

ile,  Pennsylvania Üniversitesi’nden (ABD)

Prof. Raul Jimenez,  gökadalardan gelen ›fl›k

içindeki “fosil kay›tlar›”  inceleyerek, evrenin

var oldu¤u 13, 7 milyar y›l süre içinde  çeflitli

zaman dilimlerinde kaç tane yeni ortaya ç›k-

m›fl genç y›ld›z bulundu¤unu hesaplam›fllar. 

Alan Heavens  “Analizimiz, y›ld›z oluflumu

döneminin sona ermekte oldu¤unu do¤rulu-

yor. ‹nceledi¤imiz  gökadalarda yeni y›ld›zla-

r›n say›s› son 6 milyar y›l içinde, bir baflka de-

yiflle afla¤› yukar› Günefl’in oluflumundan bu

yana, belirgin bir azalma seyri gösteriyor” di-

yor. Gökadalar, içlerindeki tüm y›ld›zlar›n bir-

leflen ›fl›¤›yla parl›yorlar. Genç gökadalardan

gelen ›fl›¤›n büyük bölümü, çok s›cak dev

kütleli y›ld›zlardan geldi¤i için mavi olur.  An-

cak bu y›ld›zlar, çok h›zl› yaflarlar ve genç

yaflta süpernova patlamalar›yla ölürler. Dola-

y›s›yla gökada yaflland›kça, say›lar› azalan ma-

vi y›ld›zlar›n ›fl›¤›, daha uzun ömürlü  ve

daha küçük k›rm›z› y›ld›zlar›n ›fl›¤›n› bas-

t›ramaz ve gökada k›z›llafl›r.  fiimdi bu

gökadalar›n ço¤u bu k›z›l görümde oldu¤un-

dan yeni y›ld›z oluflumu sürecinin uzun

zaman önce durmufl oldu¤u anlafl›l›yor. 
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Omega ya da At nal› Bulutsusu diye adland›-

r›lan y›ld›z oluflum bölgesinin Chandra X-›fl›-

n› Uzay Teleskopunca çekilen görüntüleri,

son derece s›cak gaz kürelerinin merkezdeki

genç y›ld›zlardan d›flar›ya do¤ru “flampanya

köpü¤ü” gibi püskürdü¤ünü gösteriyor. K›r-

m›z›yla gösterilen bölge ve noktalarda gaz›n

s›cakl›¤› 1,5 milyon ile 7 milyon °C aras›nda

de¤ifliyor. K›z›lötesi dalga boylar›nda al›nm›fl

bir baflka görüntü, bulutsuya ad›n› veren at

nal› biçimli çok daha so¤uk bir gaz ve toz

bulutunu gösteriyor. Chandra’n›n görüntüle-

di¤i s›cak gaz , so¤uk gaz bulutunun içinde

bulunuyor , ve burada bir boflluk oyarak bu-

lutsuya at nal› biçimini vermifl görünüyor.

Bulutsu içindeki y›ld›zlar yaln›zca 1 milyon

y›l yafl›nda. Yani y›ld›zlardan birinin süper-

nova patlamas›yla yok olurken bulutsuyu

›s›tmas› söz konusu de¤il. Gaz› ›s›tan›n, bü-

yük kütleli y›ld›zlardan ç›kan rüzgarlar›n

birbirleriyle, ya da bulutsudaki so¤uk gaz ve

tozla çarp›flmas› oldu¤u düflünülüyor. Bu

çarp›flmalar sonucu oluflan s›cak gaz balon-

lar› da, t›pk› mantar› aç›lan bir flampanya

fliflesi içinde oluflan köpüklerin yüzeye ç›k-

mas› gibi, bulutsu d›fl›na kaç›yor. 
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Bulutsuda 
S›cak fiampanya…

Evrenin Gelece¤i Karanl›k


