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100 Yıldızla 
 Evrenin Hikâyesi

100 yıldızla bütün evrenin hikâyesi anlatılabilir mi? 
Hayır; evren tasavvur edebildiğimizden çok daha bü-
yüktür ve aynı şekilde aklımızın alamayacağı sayıda 
yıldız içerir. Yıldızların gerçek sayısı bu kitaptaki 100 
hikâyeden birinin konusuyken, 100 hikâye bütün olarak 
ele alındığında, evrenin olası birçok hikâyesinden birini 
anlatmaktadır.

Bu kitap, evrenin saf envanteri olamaz. Elbette yıldız-
lar, galaksiler, gezegenler ve evrende karşılaşabileceğimiz 
tüm diğer gökcisimleri ve fenomenlerden haberdar ola-
cak, haklarında sayısız bilgiler edineceğiz. Bize galaktik 
çarpışmalardan bahseden ve bir kara deliğin nasıl işledi-
ğini açıklayan yıldızlarla tanışacağız. Tıpkı yörüngesin-
de, bilimkurgunun sunduğu her şeyden daha tuhaf geze-
genler olan yıldızlarla tanışacağımız gibi. Kimi yıldızlar 
evrenin başlangıcına bakmamıza olanak tanırken kimi 
yıldızlar da bize evrenin geleceği hakkında fikir verir.

Ancak evrenin hikâyesi daima biz insanlar hakkın-
da da bir hikâyedir. Var olduğumuzdan beri gökyüzü 
bizi önüne geçilemez büyüsünün etkisi altına almıştır. 
Yıldızlar kültürümüzü, düşüncelerimizi etkiledi ve bizi 
bugünlere taşıdı. Geçmişte, evrenle ilgili bilgimizi geniş-
leten tüm bilim insanlarının bu hikâyede bir rol oyna-
ması da bu yüzdendir. Yıldızlar, Isaac Newton ve Albert 
Einstein gibi ünlü kişiliklerin yanı sıra neredeyse kimse-
nin tanımadığı insanların da hikâyesini anlatır. Örneğin 
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“Kaç yıldızcık var, biliyor musun?”* sorusunun yanıtını 
bulan Dorrit Hoffleit; sayesinde evrenin ne kadar büyük 
olduğu öğrendiğimiz Henrietta Swan Leavitt; yıldız fo-
silleri araştırmasıyla Amina Helmi; yıldızların nelerden 
oluştuğunu keşfeden Cecila Payne; günmerkezli görüşe 
zemin hazırlayan Georg von Peuerbach ve Dünya’nın 
Güneş etrafında hareket ettiğini kesin bir şekilde kanıt-
layan James Bradley. Onlar ve bu kitapta geçen tüm diğer 
insanlar, gece göğüne hayranlık duymakla kalmamamı-
zı, aynı zamanda onu anlayabilmemizi sağladı. 

Yıldızların ışığı bize, 13,8 milyar yıl önce her şeyin 
nasıl başladığını, Güneş’imizin ve üzerinde yaşadığımız 
gezegenin nasıl oluştuğunu gösterdi. Bize mitler icat et-
tirdi, hikâyeler anlattırdı, teknolojik gelişmenin doruğu-
na varmamızı teşvik etti ve bizi biz yapan olgular üze-
rine felsefi düşünceye itti. Bugün yıldızlar bizi, evrende 
yalnız mıyız ve evrendeki geleceğimiz neye benzeyebilir, 
sorularının yanıtını bulmak için harekete geçirmektedir.

Bu kitap için seçtiğim 100 yıldızın hemen hemen hiç-
bir ortak yanı bulunmamaktadır. Kimi parlaktır ve insan-
ların bin yıllardır gökyüzü hakkında anlattığı hikâyelere 
konu edilmiştir. Kimiyse ancak en büyük teleskoplarla 
görülebilecek denli az ışır. Birkaçı tanınmış isimlere 
sahipken, diğerleri sadece rakam ve harf dolu katalog 
kayıtlarından ibarettir. İçlerinde büyük yıldızlar, küçük 
yıldızlar, yakın yıldızlar ve uzak yıldızlar bulunmaktadır. 
Kimi hikâyeler henüz doğması gereken yıldızlardan ki-
mileriyse çoktan ölmüş yıldızlardan söz etmektedir.

* “Kaç yıldızcık var biliyor musun” sözleri ile başlayan “Weißt du, wie viel Sternlein 
stehen” Almanca bir halk şarkısı. Sözleri Protestan rahip ve şair Wilhelm Hey’e 
(1789-1854) aittir –ç.n.
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Yıldızlar, evrenin kendisi kadar çeşitlidir: Her bir yıl-
dız tamamıyla kendine özgü hikâyesini anlatırken, hepsi 
birlikte bütün Dünya’nın hikâyesini anlatmaktadır. İşte 
bu kitap da aynı böyle okunabilir: Her bölüm diğer bö-
lümlerden bağımsız okunabilecek şekilde tasarlandığın-
dan herhangi bir bölümü açıp evrenin bir yan hikâyesine 
dalabilirsiniz. Ya da kitabı en başından başlayıp sonuna 
kadar okuyabilir ve her bir hikâyeyle evrenin gizemlerini 
biraz daha derinden kavrayabilirsiniz.

Evrenin hikâyesi, tek bir kişi tarafından tek bir kitap-
ta kaleme alınamayacak denli karmaşıktır. Ancak burada 
seçilen 100 yıldızın yardımıyla anlatılabilen versiyon, ev-
ren hakkında anlatılabilecek en muazzam hikâyelerden 
biridir. Bu hikâye binlerce yıldan beri içinde yaşadığı 
Dünya’yı anlamaya çalışan tüm insanların ve kazandık-
ları büyüleyici içgörünün hikâyesidir. Evrende yolculu-
ğun tadını çıkarın. 
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Hikoboshi
Sığır çobanı ve göksel dokumacı

Kartal [Aquila/Adler] takımyıldızının en parlak yıldı-
zını fark etmemek neredeyse olanaksızdır. Bizden sade-
ce 16 ışık yılı uzaklıktadır, ışıma gücü Güneş’ten 11 kat 
büyüktür ve gece göğünün en parlak yıldızları arasında 
on ikinci sırada yer alır. Resmî ismi “Altair”, birçok yıldız 
ismi gibi Arapça kökenlidir.

8. ve 9. yüzyılda Arap astronomlar, Antik Yunan bil-
gisini benimseyip geliştirdi ve klasik eserleri kendi dille-
rine çevirdi. Sonrasında Ortaçağ Avrupası âlimleri, söz 
konusu Arapça metinleri bu kez kendi dillerine çevirdik-
lerinde, yıldızlar için kullanılan tabirleri de devraldılar. 
Böylece al-nesr al-tā’ir (uçan kartal) halen geçerliliğini 
koruyan Altair ismine dönüştü.

Gökyüzündeki parlak yıldızların neredeyse tamamı 
Ras Algethi, Algol, Dschubba, Fomalhaut, Mizar, Zu-
ben-Elgenubi gibi Arapça kökenli isimler taşır. Sadece 
birkaç yıldızın adı Latincedir, örneğin Kutup Yıldızı [Po-
laris], Regulus ve Capella. Ancak Batı kültürü, Grek-Ro-
men Antik Çağ’ın temellerine ve onun Arap kültürün-
deki yansımalarına dayanıyor olsa bile, bu baskınlık, 
gökyüzünün tüm zamanlar boyunca herkes tarafından 
gözlemlendiği gerçeğini unutturmamalıdır.
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Tüm halklar, yıldızlar için kendine özgü isimler kulla-
nır ve kendi hikâyelerini anlatır. Örneğin Altair, Japon-
ya’da “Hikoboshi” olarak bilinir ve her yıl 7 Temmuz’da 
onuruna bir kutlama düzenlenir. Daha doğrusu Hiko-
boshi ve Orihime, yani sığır çobanı ve dokumacı onuru-
na. Onların hikâyesi en az 2600 yıllık bir Çin halk efsa-
nesine dayanır.

Göklerin tanrısı Tentei’in kızı Orihime, tanrıların kı-
yafetleri için kumaş dokumakla meşguldür. Tentei, işe 
gömülmüş kızının yaşamına biraz renk getirmek için 
Ohrime ile sığır çobanı Hikoboshi’nin arasını yapar. 
Ama genç insanlarda alışkanlık olduğu üzere aşka düşen 
işi unutur. İnekler ortalıkta gözetimsiz koşarken, Tanrı-
lar da kıyafetleri için boş yere kumaş bekler. Tentei, hare-
kete geçmek ve çifti birbirinden ayırmak zorunda kalır. 
Âşıklar, gökyüzü nehri Amanogawa’nın ayrı yakalarına 
sürülür. Ancak şimdi de işler, Orihime ve Hikoboshi gö-
revlerine odaklanamayacak denli mutsuz olduklarından 
aksar. Bu nedenle yılda bir kez, 7. ayın 7. günü buluşma-
larına izin verilir. Lakin âşıklar ilk kez birbirlerini ziya-
ret etmek istediğinde, gökyüzü nehrini geçen bir köprü 
bulamazlar. Bunun üzerine Orihime öylesine şiddetli 
ağlamaya başlar ki büyük bir saksağan sürüsü ona acır. 
Kanatlarıyla Amanogawa üzerinde bir köprü oluşturan 
saksağanlar bundan böyle her yıl, çifte aynı yardımı ya-
pacaklarına söz verir ama bir şartları vardır: 7. ayın 7. 
gününde yağmur yağmamalı ve göksel nehrin su düzeyi 
aşırı yükselmemiş olmalıdır.

Bu trajik aşk hikâyesi ve onun mutlu sonu bugün hâlâ 
gökyüzünde izlenebilir. Hikoboshi yukarıda da bahsi 
geçtiği gibi Altair yıldızıdır. Göksel dokumacı Orihi-
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me, parlak Vega yıldızıyla temsil edilir. Tıpkı efsanede 
olduğu gibi aralarında Samanyolu, yani gökyüzü nehri 
Amanogawa görünmektedir. Çok dikkatli bakıldığın-
da yardımsever saksağanları bile görmek mümkündür. 
Çünkü Vega ve Altair arasındaki Samanyolu’nun görü-
nen bölümünün bazı kısımları büyük yıldızlararası toz 
bulutlarıyla kaplıdır ve karanlık bir çizgi “gökyüzü neh-
ri” boyunca uzanır.

Orihime ve Hikoboshi’nin özellikle net ve tepede gö-
rünebildiği dönem yaz aylarına denk düşer. Tam olarak 
da Japonya’da Tanabata bayramının kutlandığı zamana. 
Çoban ve dokumacının hikâyesini hatırlayan insanlar 
bambu ağaçlarına, gerçekleşmesini istedikleri dileklerini 
yazdıkları notlar asarlar. 

Yıldızlar bize, daha biz sırlarına erişmeden çok önce 
hikâyeler için ilham verdi. Gökyüzü bu hikâyelerle do-
ludur ve hiçbirini unutmamamız gerekir. Çünkü nasıl ki 
yıldızlar bize evren hakkında bir şeyler anlatıyorsa, onlar 
hakkındaki hikâyelerimiz de bize kendimiz hakkında bir 
şeyler anlatır.
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2MAS J18082002-5104378 B
Büyük Patlama’ya bir bakış

2MASS J18082002-5104378 B yıldızı, oldukça kul-
lanışsız isminden tahmin edebileceğimizden çok daha 
heyecan vericidir. Söz konusu olan, sayesinde doğrudan 
evrenin başlangıcına kısa bir bakış atabildiğimiz, Dün-
ya’dan neredeyse 2000 ışık yılı uzaklıkta, küçük kırmızı 
bir cüce yıldızdır. 

Evren, 13,8 milyar yıl önce meydana geldiğinde hiçbir 
şey yoktu. Daha doğrusu potansiyel olarak her şey var-
dı ama henüz şimdiki biçiminde değildi. Bugün evren, 
maddeden oluşan karmaşık şeylerle doludur. Gazdan 
oluşan büyük sıcak küreler vardır, bunların etrafında 
daha küçük ve daha düşük sıcaklığa sahip küreler dön-
mektedir, sonuncuların üzerineyse (hiç değilse bir örne-
ğinde) en azından istisnai durumlarda küresel simetrik 
olan daha da küçük varlıklar yayılmıştır. Ne var ki bütün 
bunları oluşturan madde ile çok sayıdaki atom türleri 
evrenin başlangıcında yoktu.

Büyük Patlama anıyla ilgili henüz bağlayıcı iddialar-
da bulunamıyoruz ancak hemen sonrası üzerine az çok 
kesin fikirlere sahibiz. Başlangıçta sıcaklık olağanüstüy-
dü, var olan enerji ve temel parçacıklarından ibaretti. 
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Bunlar, daha atomları bugün bildiğimiz şekilde bir ara-
ya getirmek zorundaydı ve bu o kadar da kolay değildi. 
Bir atom, bir kabuktan ve bir atom çekirdeğinden, atom 
çekirdeğiyse pozitif elektrik yüklü protonlar ile elekt-
rik yükü olmayan nötronlardan oluşur. Sonuncular da, 
güncel bilgilerimize göre aslında temel parçacıklar olan 
kuarklardan yani daha küçük başka parçacıklardan oluş-
mayan atomaltı parçacıklardan meydana gelir.

Çekirdekteki proton sayısı kimyasal elementi belirler. 
Bir proton bir hidrojen atomunun çekirdeğini ortaya çı-
karır, helyum için iki proton, lityum için ise üç proton 
gerekir vb. Bundan farklı olarak bir atom çekirdeğindeki 
nötron sayısı değişkenlik gösterebilir ve bu bir elemen-
tin temel kimyasal özelliklerini değiştirmez. Eksiksiz bir 
atom için ayrıca çekirdeği saran ve negatif elektrik yüklü 
temel elektronlardan oluşan bir kabuk da şarttır.

Bu tür atomların kararlı bir şekilde var olabilmeleri 
için, evrenimizde ancak zaman içerisinde ortaya çıkmış 
olan belirli dış koşullara ihtiyaç vardır. Çok genç olan ev-
ren fazlasıyla sıcaktı, kuarklar ve elektronlar bu olağanüs-
tü ısı nedeniyle kararlı atomlar meydana getiremeyecek 
kadar hızlı hareket ediyordu. Neyse ki evren hızla soğu-
du. Saniyenin henüz yüzde biri geçmişti ki yeni doğmuş 
evrene egemen olan sıcaklık 10 milyar derece Celsius 
sıcaklığa düştü, buysa kuarkların protonlara ve nötron-
lara bağlanması için yeterliydi. Kısa süre sonra ilk atom 
çekirdeğini, böylece de ilk kimyasal elementleri oluştura-
bildiler.

Hidrojen çok basittir; çünkü bir proton zaten bitmiş 
bir hidrojen atomunu oluşturduğundan fazlasına ihtiyaç 
yoktur. Oysa helyum çekirdekleri için hem iki protonun 
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hem de iki nötronun genç evrendeki parçacık karmaşası 
içerisinde karşılaşması ve bir araya gelmesi gerekir. Bura-
daki sorun şudur: Evrende tek başına uçuşan bir nötron 
–protonun aksine– kararlı değildir. Nötron, radyoaktif 
kuvvetler nedeniyle birkaç dakika içinde parçalanır. De-
mek ki Büyük Patlama’dan sonra proton ve nötronların 
birbirlerini bulmak ve atom çekirdeğine bağlanmak için 
sadece birkaç dakikaları vardı.

Bu kısacık zamanda karmaşık çekirdekler oluşamaz-
dı. Bu yüzden erken evrende, hidrojen atom çekirdek-
leri miktarca (%75) çokken, buna oranla helyum atom 
çekirdekleri daha azdı (%25), ek olarak sadece tek tük 
lityum atom çekirdekleri ve yok denecek kadar az beril-
yum atom çekirdekleri vardı.

En azından günümüzde Büyük Patlama’yı açıklayan te-
oriler, kimyasal elementlerin oransal ilişkisini bu şekilde 
öngörür. Bunun doğruluğuysa ancak gözlemle, örneğin çok 
yaşlı yıldızlara dayanarak kontrol edilebilir. Evrendeki ilk 
yıldızlar, mantıken ancak o sırada var olan elementlerden, 
yani hidrojen ve helyumdan oluşabilir, dahası bu ikisinin 
arasındaki oransal ilişki de öngörüldüğü gibi olmalıdır. Di-
ğer tüm kimyasal elementler daha sonra yıldızların içinde 
oluşan nükleer füzyonla ortaya çıktı. Bir yıldız ne kadar yaş-
lıysa, bileşimi o kadar kesin biçimde Büyük Patlama sonrası 
için hesaplanan kütle oranına karşılık gelmelidir.

Ve bu tam da gözlemlediğimiz şey. 2MASS J18082002-
5104378 B bildiğimiz en yaşlı yıldızlardan biri, belki de 
en yaşlısıdır. Büyük Patlama’dan sadece birkaç yüz mil-
yon yıl sonra meydana geldi. Dahası hakikaten, nere-
deyse sadece ve tam olarak beklenen oranda hidrojen ve 
helyumdan oluşmaktadır.
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Evrenin tasavvur edilemez ölçüde uzak başlangıcı 
hakkında somut açıklamalar yapabiliyor olmamız hay-
ret vericidir. Oysa 2MASS J18082002-5104378 B ve buna 
benzer yıldızlar sayesinde bu tür ifadeler bilimkurgu ol-
maktan çıktı. Şimdi teorimizi gözden geçirip evrenin 
başlangıç anına kısa bir bakış atabiliriz.


