
Biri Texas Üniversitesi’nde Türk doktora ö¤-
rencisi Mükremin K›l›ç liderli¤inde iki ayr›
gökbilim ekibinin gözlemleri, y›ld›z evrimi
modellerinde görülmememsi gereken bir ol-
guyu ortaya ç›kard›. 
Önce olmas› gerekenden bafllayal›m. Göz-
lemler ve kuram, tüm y›ld›zlar›n ömürleri
boyunca kütlelerinin önemli bir bölümünü
uzaya savurduklar›n› gösteriyor. Bu kütle
kayb›n›n en çok oldu¤u dönem, y›ld›z›n ya-
flam›n›n son evreleri. Bir y›ld›z ömrünün so-
nuna yaklaflt›¤›nda, merkez bölgesinde hid-
rojen yanmas› (hafif hidrojen çekirdeklerinin
yüksek s›cakl›k ve bas›nç alt›nda birleflerek,
daha a¤›r olan helyumu oluflturmas›) için
daha az “yak›t” kal›yor ve merkez, bu kez
helyum çekirdeklerinin birleflmeye bafllaya-
ca¤› s›cakl›¤a eriflinceye kadar s›k›fl›p büzü-
flüyor. Merkezi çeviren bir katmandaki hid-
rojen de, merkezde artan s›cakl›k nedeniyle
“yanmaya” bafllay›nca y›ld›z›n yap›s› drama-

tik de¤iflimler geçirmeye bafll›yor. Y›ld›z,
“anakol” evresi (düzenli hidrojen yakma ev-
resi) içindeyken sahip oldu¤u kütleye ba¤l›
olarak  karars›z bir duruma giriyor ve yar›-
çap›nda, s›cakl›¤›nda ve parlakl›¤›nda büyük
de¤iflimler oluyor.
Günefl’ten en az sekiz kat daha fazla kütleye
sahip y›ld›zlarda bu karars›zl›k  muazzam
bir supernova patlamas›yla sonuçlan›yor .
Patlama sonunda y›ld›z›n merkezi ya (10 km
yar›çapl›) bir nötron y›ld›z› haline geliyor, ya
da sonsuz küçüklükte bir karadelik oluyor. 
Kütlesi sekiz günefl kütlesinden daha düflük
y›ld›zlardaysa bu k›sa süreli (birkaç bin y›l)
karars›zl›k, de¤iflik bir seyir izliyor. Y›ld›z,
merkez ve hemen d›fl›ndaki katmanda artan
s›cakl›k nedeniyle flifliyor, ve çap› orijinal ça-
p›n›n birkaç yüz kat› olan bir “k›rm›z› dev”
haline geliyor. fiiflince s›cakl›¤› azal›yor
(ama yüzey alan› çok geniflledi¤inden çok
daha parlak görünüyor), düflen s›cakl›k, bü-

züflmesine neden oluyor. Büzüflünce merkez
ve çevresinde s›cakl›k yeniden art›yor. Bu
döngü birkaç kez tekrarland›ktan sonra d›fl
kabuktaki hidrojen yavaflça uzaya sal›n›yor
ve merkezin s›cakl›¤›yla k›sa bir süre ›fl›yan
bir “gezegenimsi bulutsu” olufluyor. Sonun-
da büyük ölçüde karbon, oksijen ve “dejene-
re” bir elektron gaz›ndan oluflmufl s›cak
merkez aç›¤a ç›k›yor. Dejenere (bozulmufl)
kavram›, elektronlar›n, maddenin s›k›flma
öncesindeki plazma durumundan, yani atom-
daki çekirdeklerle elektronlar›n s›cakl›k ne-
deniyle birbirinden kopmufl biçimde serbest-
çe dolaflmalar› durumundan, farkl› bir duru-
ma geldi¤ini anlat›yor. Kuantum mekani¤in-
deki “Pauli d›fllama ilkesi” nedeniyle madde
parçac›klar› (fermiyonlar) ayn› enerji düzey-
lerinde (yani ayn› yörüngelerde)  belli say›la-
r›n üzerinde bir araya gelemiyorlar. Dolay›-
s›yla daha fazla s›k›flam›yorlar ve bu durum,
s›k›flan merkezin alabilece¤i minimum çap›
belirliyor.
Ortaya ç›kan merkeze “beyaz cüce” deniyor.
Bunlar›n çaplar› 10.000 km kadar (yaklafl›k
Dünyam›z›n çap›), ama kütleleri Güneflimi-
zin normal kütlesinin yar›s› kadar oluyor.
Dolay›s›yla da beyaz cücelerin yo¤unlu¤u,
Dünyam›zdaki en bol kat› maddelerin yo-
¤unlu¤unun yaklafl›k bir milyon kat› kadar
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NASA’n›n görünür ›fl›kta gözlem yapan Hubble
ile k›z›lalt› dalga boylar›n› gözleyen Spitzer
Uzay Teleskoplar›n› kullanan gökbilimciler, ev-
ren henüz bebeklik ça¤lar›ndayken oluflmufl
dev bir gökada belirlediler. Bugün 13,7 milyar
yafl›nda oldu¤u hesaplanan evren henüz yaln›z-
ca 800 milyon yafl›ndayken olufltu¤u anlafl›lan
gökadan›n, devler aras›nda say›lan kendi göka-
dam›z Samanyolu’ndan 8 kat daha fazla kütle-
ye sahip oldu¤u aç›kland›. Yani Hubble’›n
“gözlerini ovuflturarak” ancak ikinci bak›flta
belirleyebildi¤i gökada bize 12,9 milyar ›fl›ky›l›
uzakl›kta. Bir baflka deyiflle, görülen, gökada-
n›n 12,9 milyar y›l önceki durumu.
Yayg›n evren modellerine göre, büyük sarmal
gökadalar yeni yeni oluflmaya bafllam›fl cüce
gökadalar›n birleflmesiyle olufltu¤u için, böyle-
sine “k›sa” bir süre içinde dev bir gökadan›n
ortaya ç›kmas› olanaks›z. Dolay›s›yla gökbilim-
ciler, bulunan gökadan›n muazzam bir gaz bu-
lutunun çökmesiyle bir seferde oluflan ender
gökadalardan biri oldu¤unu düflünüyorlar. 

“Koca bebek” gökada, daha önce Hubble’›n ev-
rende bakabildi¤i en uzak (ve evrenin bafllang›-
c›na en yak›n) küçük bir bölgeden ald›¤› ve
Hubble Çok Derin Alan ad› verilen bir görüntü
içindeki 10.000 kadar gökadadan yaln›zca biri.
Gökbilimcilerin gökadan›n uzakl›¤› konusunda-
ki hesaplar›, Hubble’›n  bu gökaday› görünür
›fl›kta saptayamam›fl olmas›na dayan›yor. Bu da
gökadan›n mavi ›fl›¤›n›n, katetti¤i milyarlarca
›fl›ky›l› mesafe içinde hidrojen bulutlar›nca so-
¤urulmas›ndan kaynaklan›yor. Hubble, gökada-
y› ancak ayn› bölgeyi Yak›n K›z›lalt› Kamera ve
Çok Cisimli Tayfölçer (NICMOS) adl› kamera-
s›yla inceledi¤inde saptam›fl. NICMOS’tan son-
ra fiili’deki Avrupa Güney Gözlemevi’ne ait
Çok Büyük Teleskop (VLT) üzerine tak›lan bir
k›z›lalt› kamera da ayn› yerde gökaday› belirle-
mifl. Gökadan›n en parlak görüntüleriyse Spit-
zer uzay teleskopunun görece uzun k›z›lalt›
dalga boylar›na duyarl› kameralar›nca belirlen-
mifl. Nedeni, dev gökadan›n daha çok yafll› y›l-
d›zlarla dolu olmas›. Bu durumda anlafl›l›yor ki
“Koca Bebek”, görüntülendi¤i anda çoktan
yafllanm›fl bile. 
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