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Evrenin Yafl› Art›k Belli

Hubble Uzay Teleskopu, gökadam›z

Samanyolu’ndaki en eski y›ld›z

"közlerini" belirleyerek, evrenin

yafl›n› yeni ve güvenilir bir yöntemle

yeniden belirledi. Bu közler, kütleleri

Güneflimizinkine benzeyen, yani

küçük ve orta büyüklükteki

y›ld›zlar›n ölüm art›klar› olan ve

"beyaz cüce" diye adland›r›lan

gökcisimleri. Günefl benzeri y›ld›zlar

merkezlerindeki hidrojen yak›t›n›

önce helyuma, daha sonra da karbon

ve oksijene dönüfltürünce, merkezi

çevreleyen ve "zarf" denen hidrojen

katmanlar› önce geniflliyor ve y›ld›z

bir "k›rm›z› dev" haline geliyor, daha

sonra da birkaç geniflleme ve

büzüflme aflamas›ndan sonra hidrojen

katmanlar› yavaflça uzaya da¤›l›yor.

Karbon ve oksijenden oluflmufl,

s›k›fl›p Dünyam›z›n boyutlar›na kadar

küçülmüfl olan merkezse aç›kta

kal›yor. Bu süreçle oluflan "beyaz

cüce"lerin ortak özellikleri, son

derece düzenli bir h›zla so¤umalar›. 

Gökbilimciler, en soluk, dolay›s›yla en

so¤uk ve dolay›s›yla en eski beyaz

cüceleri bulmak için Hubble

teleskopunu, Akrep Tak›my›ld›z›

bölgesinde, Dünya’ya 7000 ›fl›ky›l›

uzakl›ktaki M4 küresel y›ld›z

kümesine çevirmifller. Bu seçimin

nedeni, birkaç yüz binden, birkaç

milyona kadar de¤iflen say›da y›ld›z

içeren bu kümelerin, gökadam›zdaki

en eski yap›lar olmalar›. Bunlar›n

birço¤u birleflerek gökadam›z›n

merkezindeki topa¤› oluflturmufl.

Kümeler, Samanyolu’nun içinde

Günefl’in de yerald›¤› disk

bölümünün oluflumundan milyarlarca

y›l önce oluflmufl durumda ve

dolay›s›yla içlerindeki y›ld›zlar›n

ço¤u, gökadam›z›n en yafll›

y›ld›zlar›ndan. Günefl benzeri

y›ld›zlar›n ortalama ömrü 10 milyar

y›l oldu¤undan, küresel y›ld›z

kümeleri içindeki, bafllang›çta varolan

büyük kütleli Mavi ve Beyaz

y›ld›zlarla, Günefl benzeri sar›

y›ld›zlardan ço¤u ömrünü

tamamlam›fl durumda. Dolay›s›yla

geride kalanlar›n büyük ço¤unlu¤u,

Günefl’ten daha küçük sar›, turuncu

ve k›rm›z› y›ld›zlardan olufluyor. 

Günümüzde bu kürelerden yaklafl›k

150 kadar›n›n, Samanyolu’nun hale

bölgesini çevreledi¤i düflünülüyor.

Bunlardan M4’ün seçilmifl olmas›n›n

nedeni, Dünya’ya en yak›n› olmas›, ve

dolay›s›yla içindeki en so¤uk beyaz

cücelerin saptanmas›n›n görece kolay

olmas›. 

Hubble, aral›klarla yapt›¤› ve toplam

sekiz gün süren gözlemleri sonucu,

M4 içindeki en soluk (ve en yafll›)

beyaz cüceleri belirlemifl. Bu y›ld›zlar,

ç›plak gözle görülebilen en soluk

y›ld›z›n görünen parlakl›¤›ndan bir

milyar kez daha soluk. Bunlar›n

yafllar› (y›ld›z›n "anakol evresi" denen

normal yaflam süresi de dahil) 12 ile

13 milyar y›l aras›nda belirlenmifl. ‹lk

y›ld›zlar›n, evreni yaratan büyük

patlamadan bir milyar y›l kadar sonra

ortaya ç›kt›¤› belirlendi¤inden, en

yafll› beyaz cücelerin s›cakl›klar›na

göre belirlenen yafllar›, evrenin yafl›n›

da güvenilir biçimde 14-15 milyar y›l

olarak ortaya koyuyor. 

Daha önce evrenin yafl› konusundaki

tahminler, geniflleme h›z› temel

al›narak yap›l›yor, geniflleme h›z› da

baz› de¤iflken y›ld›zlar ve süpernova

patlamalar› gibi "standart ›fl›k

kaynaklar›"na dayand›r›l›yordu.

Ancak y›ld›zlar›n içsel özelliklerinin

ve süpernova patlamalar›n›n farkl›l›k

gösterebilece¤i yolundaki bulgular,

üstelik evrenin san›ld›¤› gibi sabit

de¤il, bir itici "karanl›k enerji"nin

etkisiyle ivmelenerek geniflledi¤inin

ortaya ç›kmas›, evrenin yafl›

konusunda ortak bir görüfle

ulafl›lmas›n› güçlefltiriyordu.
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