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Evren nedir?
Çevremizi saran
her şeye Evren
denir: Dünya,
yıldızlar, Güneş,
gezegenler,
başka galaksiler...
Uzay gerek
gördüğümüz,
gerek görmediğimiz,
gerek aklımızdan bile
geçmeyecek şeylerden oluşur...

Kozmos nedir?

Kozmos Evren’in öteki
adıdır. Kozmos “düzenli
dünya” anlamına gelen
Yunanca kökenli bir
sözcüktür. Yunanlar
bu sözcükle
çevrelerini saran,
birtakım kurallara
göre hareket ettiğini
düşündükleri şeyleri
tanımlıyorlardı.
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Hangi bilim dalı
Evren’i inceler?

Gökbilim (astronomi) başta
gökcisimlerini olmak
üzere Evren’i inceler.
Evrenbilimse
(kozmoloji)
Evren’in
doğuşunu
ve evrimini
anlamaya çalışan bir gökbilim dalıdır. Yıldız
falcılığı (astroloji) mı? O da gökcisimlerinden
geleceği okuduğunu ileri sürer.

İnsanoğlu ne zamandan
		
beri Evren’i
			inceliyor?
Gökbilimin en eski bilim
dalı olduğu düşünülüyor!
İlk insanların 6000 yıl
önce diktikleri çember
şeklindeki taş sütunlar
o zamanlarda gözlemevi
olarak kullanılıyormuş.
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Evren’in
büyüklüğü
ne kadardır?

Evren’in büyüklüğünü
bilmemiz olanaksız, çünkü
onun yalnızca bir bölümünü
görebiliyoruz. Öte yandan,
bilim insanları da bu konuda
uzlaşamıyor. Kimisi
Evren’in sonsuz olduğuna,
kimisi sonlu olduğuna inanıyor.
Günden güne büyümesi de cabası!

Evren kaç yaşında?
Evren dediğimiz çok yaşlı bir beyefendidir.
Bilim insanları onun doğum günü pastasına
14 milyar mum
dikilmesi gerektiğini
düşünüyorlar!
Hesap yaparken,
en yaşlı yıldızların
ya da en eski
maddenin
yaşını kestirmeye
çalışıyorlar.
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Büyük patlama
nedir?
Büyük patlama (big
bang) Evren’in
doğuşudur. O gün,
küçücük bir noktada
toplanmış madde patladı.
Dağılıp dönüştü, yavaş yavaş
Evren’i oluşturan öğeleri yarattı.

Büyük patlamayı aklından
ilk kim geçirdi?
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Hem bir rahip hem de bir
gökbilimci olan Georges
Lemaître Evren’in doğuşunun çok büyük bir patlamayla gerçekleştiğini
düşündü. Ortaya attığı
kuram gökbilimcileri
güldürdü, onunla alay
etmek için kuramına
“büyük patlama” adını taktılar.
Bugün, herkes bu kuramı kabul
ediyor etmesine ama adı öyle kaldı.

EVREN

Evren’deki uzaklıklar
nasıl ölçülür?
Evren öyle büyüktür ki ölçü birimi
kilometre değil, ışıkyılıdır. Bir ışıkyılı ışığın
bir yılda aldığı yoldur. Kaldı ki, ışık... ışık
hızında yol alır, yani saniyede yaklaşık
300 milyon metre!

Bir ışıkyılı ne kadarlık bir
uzaklığa işaret eder?
Bir yılda 31.536.000 saniye olduğunu, ışığın da
saniyede 300.000 kilometrelik bir
hızla yol aldığını
düşünürsek,
bir ışıkyılı
9461 milyar
kilometreye
işaret eder!
İnanılır gibi değil!
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Yıldız nedir?
Geceleri, gökyüzünde
milyonlarca nokta
ışıldar. Bunların
çoğu yıldızdır.
Yıldızlar hem ışık
hem de ısı üreten
gaz toplarıdır. Uzakta
oldukları için küçük
görünürler, ama gerçekte
gezegenimizden çok ama çok
daha büyüktürler.

Yıldızlar nasıl
doğar?
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Yıldızlar tozla
gazdan oluşan,
koskocaman,
soğuk bir bulutun
içinde doğar. Kimi
zaman bu bulutun bazı
bölümleri toplanıp ısınmaya başlar.
Derken, ısıyla birlikte ışıldarlar.
İşte yıldızlar böyle oluşur.

Yıldızlar nasıl ışıldarlar?
Yıldızlar dört bir yana
hareket eden bir
gazdan oluşur. Gaz
parçacıkları çarpışıp
birbirine yapışır, sonra
da patlar. Her patlama
ışık verir. Her saniye
milyonlarca patlama olduğu için, bir
yıldız aralıksız ışıldar.

Kırmızı dev
nedir?
Her yıldız içinde sınırlı
oranda gaz bulundurur.
Bu gazın hepsini
yakıp tükettiğinde,
çevresindeki gazı
yakmaya çalışıp gitgide
büyür. O zaman rengi
değişerek kırmızı bir deve
dönüşür.
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Beyaz cüce
neye benzer?
aaa. . .

Beyaz cüce yaşamının
son dönemindeki
küçük bir
yıldızdır. Kırmızı
bir deve dönüşüp
çevresindeki her şeyi
yaktıktan sonra bir biçimde büzüşür.
Önce beyaz cüceye, ardından kara cüceye
dönüşür.

Süpernova nedir?
Çok büyük yıldızlar çoğunlukla büyük bir
patlamayla ölür. Kırmızı bir süper deve
dönüştükten sonra, patlarlar! O zaman tüm
öteki yıldızlardan daha parlak olan
süpernovalara
dönüşürler...
Sonra da
uzaya
dağılırlar.
s
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Evren’deki en iri yıldız
hangisidir?

Gökbilim alanında birçok
keşif yapılırken
rekorlar da birbiri
ardına kırılıyor. 2017
yılı itibariyle bilinen
en iri gezegenin
adı UY Scuti’dir.
Yarıçapı bizim
Güneş’imizinkinden
1700 kat büyüktür, aynı
zamanda ondan daha yaşlıdır.

Proxima Centauri nedir?
Bizim yıldızımız Güneş’tir, ama
Güneş Sistemi’nin dışında da
milyarlarca başka
yıldız vardır. Onlar
arasında, Proxima
Centauri Güneş
Sistemi’mize en
yakın yıldızdır.
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Galaksi nedir?
Galaksi yıldızlardan,
gezegenlerden,
tozdan, bir de
gazdan oluşur.
Tüm bunlar
bir merkezin
çevresinde
dönüp, Evren’de
hareket ederler. En
yaşlı yıldızlar galaksinin
merkezinde yer alır, gençlerse çevresinde.

Evren’de kaç tane
galaksi var?
Tam sayısı bilinmiyor, ama bilim insanları
yaklaşık 130 milyon galaksi olduğunu
düşünüyorlar. Bunların kimisi büyük,
kimisi küçük,
kimisi halka
biçiminde,
kimisiyse
tuhaf biçimli.
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Galaksiler çarpışırlar mı?
Galaksiler başta
yıldızlar ile
boşluktan
oluşurlar.
Çarpıştıklarında
dans ediyorlarmış
gibi birbirlerine
karışırlar. Kimileri
birbirine yapışıp kalır, kimileriyse ayrılıp
biçim değiştirir.

Samanyolu nedir?
Bizim galaksimize, şu Evren’de yaşadığımız
köşeye Samanyolu denir. Geceleri, hava açık
olduğunda, onu açık
seçik görebiliriz.
Galaksideki
yıldızlar aydınlık
bir tür yol
oluştururlar.
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