
Evrenin Cofltu¤u An
Evrenin geçirdi¤i evrim konusunda

yayg›n görüfl, y›ld›z oluflumunun

a¤›r bir süreç içinde geliflti¤i ve

Büyük Patlama’dan yaklafl›k dört

milyar y›l sonra doruk noktas›na

ulaflt›ktan sonra gene giderek

yavafllad›¤› merkezindeydi. 

Oysa New York Eyalet

Üniversitesi’nden Ken Lanzetta ve

ekibinin 8 Ocak’ta NASA

merkezinde aç›klad›¤› yeni senaryo,

küçük olaylarla bafllayan, giderek

tempo kazanan ve bir büyük finalle

son bulan klasik Hollywood

senaryolar›n› tersine çeviriyor.

Lanzetta ve arkadafllar›n›n tezlerine

göre evren, bafllang›c›ndan yaln›zca

birkaç yüz milyon y›l sonra, daha

görkemine hayran kalacak hiç

kimse yokken, ani ve genel bir

y›ld›z oluflum süreciyle en hareketli,

en coflkulu, en ›fl›lt›l› anlar›n›

yaflad›. O tarihten bu yana da y›ld›z

oluflumu giderek azald›. Evrende

bugün gözledi¤imiz y›ld›z oluflum

oran›ysa, nükleer bir patlaman›n

yan›nda bir kibrit alevi gibi kal›yor.

Gökbilimciler, bugün 14 milyar

yafl›nda oldu¤u san›lan evrenin ilk

evreleri konusunda bilgi edinmek

için milyarlarca ›fl›k y›l› uzakl›ktaki

gökadalar› inceliyorlar. Hubble Uzay

Teleskopu’nun y›llarca önce uzay›n

farkl› yönlerinde yapt›¤› derin

gözlemler evrenin gençlik y›llar›

konusunda devrim yarat›c› bilgiler

ortaya koydu.

Ancak Lanzetta’ya göre Hubble’›n

keskin gözleri bile evrenin en uzak

köflelerinde var olan ›fl›¤›

alg›layabilecek kadar duyarl› de¤il.

Bu nedenle gökbilimciler uzak

gökadalardaki y›ld›z oluflumunun

ancak çok küçük bir bölümünü

görebiliyorlar. Böyle olunca da

Hubble Derin Uzay görüntülerinde

gökadalar›n ancak en parlak

bölümleri görünebiliyor. Zay›f ve

orta parlakl›ktaki bölümlerse

gözlem efli¤inin alt›nda kal›yor. Ama

Lanzetta’ya göre bir gökadadaki

toplam y›ld›z ›fl›¤›n›n en büyük

bölümü, gökadan›n orta

parlakl›ktaki bölümünden geliyor. 

Lanzetta ve ekip arkadafllar›, toplam

y›ld›z ›fl›¤›n›n ne kadar›n›n görme

efli¤inin alt›nda kald›¤›n›

hesaplamak için Hubble Derin Uzay

görüntülerindeki yaklafl›k 5000

soluk gökaday› incelemifller. Önce

bunlar›n uzakl›klar›n› renklerine
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bakarak belirlemifller. En

uzak gökadalar görece daha

k›rm›z› görünüyor çünkü

bunlardan gelen ›fl›k,

evrenin genifllemesi

nedeniyle daha uzun dalga

boylar›na (k›rm›z›ya) do¤ru

kay›yor. Araflt›rmac›lar daha

sonra görüntülerin her

pikselinde ne kadar enerji

üretildi¤ini hesaplam›fllar ve

sonucu yak›n gökadalardan

derlenen verilerle

karfl›laflt›rarak Hubble

Derin Uzay görüntülerinin

önceki analizlerinde ne

kadar ›fl›¤›n göz ard›

edildi¤ini bulmufllar. 

Lanzetta ve ekibinin

gözlemlerinin do¤rulanmas›

halinde evrenin evrimiyle

ilgili görüfller kökten

de¤iflime u¤rayabilir ve

gökadalar›n, ço¤u

gökbilimcinin inand›¤› gibi

küçük parçalar›n a¤›r a¤›r

birikmesiyle de¤il,  evrenin

bafllang›c›ndan sonra k›sa bir süre

içinde ve h›zla olufltu¤u tezine güç

katabilir. Bu senaryo, ayr›ca evrenin

neden ilk zamanlar›nda bile

(y›ld›zlar›n merkezlerinde oluflup

süpernova patlamalar›yla uzaya

saç›lan) a¤›r elementlerce

"kirlendi¤ini" aç›klayabilir. 

Ancak Lanzetta senaryosu

tart›flmas›z kabul edilece¤e

benzemiyor. Öteki baz›

gökbilimciler ölçümlerin son derece

güç oldu¤unu belirterek

güvenilirliklerinin kuflkulu

oldu¤unu vurguluyorlar. Yine

Hubble gözlemleri üzerinde çal›flan

bir araflt›rmac›ysa, y›ld›z

oluflumunun birkaç milyar y›l

süreyle sabit bir oranda sürdü¤ü ve

daha sonra giderek azald›¤›

sonucuna varm›fl. 

Lanzetta da uzak kuasarlar

üzerindeki gözlemlerin, kendi

görüflünü destekledi¤ini öne

sürmekle birlikte, ancak yeni kuflak

uzay teleskoplar›n›n kay›p ›fl›¤› daha

kesin bir biçimde belirleyebilece¤ini

kabul ediyor. 
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