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I.  GİRİŞ 

Hayatımız çok kısa ve hatta insanlığın bilimle ilgilenmeye başlandığından bu 

yana geçen zaman bile yeterince uzun olmadığından bir yıldızın yaşamı boyunca 

gelişiminin tamamını izleyemiyoruz. 

Yıldız kümeleri astronomide büyük öneme sahiptirler. Bunların aynı kimyasal 

yapıya sahip, homojen bir gaz bulutundan oluştuklarına inanılır. Böylece yıldızların 

evrim basamağını belirleyen üç bağımsız parametreden (yaş, kimyasal yapı ve kütle) 

ikisi sabitleştirilmiş olur. Dolayısıyla aynı kimyasal yapıya ve yaşa sahip yıldızların 

evrimine farklı kütlelerin nasıl etki yaptığı gözlenmiş olur. 

Gökadamızdaki yıldızların önemli bir bölümü çeşitli boyutlardaki gruplar 

içerisinde yer alırlar. Bu yıldız toplulukları–grupları;  

Açık yıldız kümeleri ve Küresel yıldız kümeleri’dir. 

Bu çalışmada, özellikle aynı uzaklık, yaş ve kimyasal yapıya sahip olmaları ile 

yıldız evrimi gibi önemli konularda birçok kolaylıklar sağlayan bu yıldız 

topluluklarının özellikleri incelenmiştir.  
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II.  YILDIZ KÜMELERİ 

Yıldızların yalnızca 10 pc uzaklıktaki parlaklıklarını karşılaştırabildiğimiz gibi 

aynı uzaklıktaki yıldızların parlaklıklarını da karşılaştırabiliriz. Çıplak gözle bile 

gökyüzünde kimi yıldızların gruplar oluşturduklarını görürüz. İkili veya çoklu 

yıldızların birbirine fiziksel olarak bağlı olduğunu biliyoruz. Hepsinin aynı uzaklıkta 

olduğuna emin olduğumuz çok sayıda yıldızdan oluşmuş uzayda birbirine bağlı olan 

yıldız gruplarına yıldız kümeleri diyoruz.  

Dinamik olarak birbirine bağlı birkaç yüz yıldızdan oluşan ve yıldızları tek tek 

gözlenebilen yıldız topluluklarına Açık yıldız kümeleri ya da Gökada yıldız kümeleri 

denir. Örnek olarak Pleiades, Hyades, Praesepe (cancer), h-  persei kümeleri 

verilebilir. 

χ

 

Şekil 1. Cancer’de Praesepe 

Görünümleri küresel yapıda olan yüz bin ile bir milyon arasında yıldız içeren 

yıldız topluluklarına Küresel yıldız kümeleri denir. Kümedeki yıldızlar karşılıklı çekim 
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kuvvetlerinden dolayı uzayda birarada dururlar. Örnek olarak Omega Centauri, 

Hercules ve 47 Tucanae verilebilir. 

 

Şekil 2.  Küresel yıldız kümesi Cluster Messier 13 

Yıldız kümelerinin ilk kataloğu Charles Messier tarafından 1784 yılında 

hazırlanmıştır. Bu katalogta yer alan 103 cisimden 30 kadarı Küresel küme, bir o kadarı 

da Açık yıldız kümesi, geriye kalanlar ise gaz bulutları ve gökadalardır. Bundan sonra 

daha büyük bir katalog, Amerikan gökbilimci John Louis Emil Dreyer tarafından 1888 

yılında “Yıldız Kümeleri ve Bulutların Yeni Kataloğu” adıyla hazırlanmıştır. Bu 

katalogta yer alan cisimlerin sıra numaraları; kataloğun kısa adı olan NGC’nin arkasına 

yazılarak gösterildi. Örneğin, Messier kataloğunda M13 cismi olan Hercules’teki geniş 

küresel küme, NGC kataloğunda ise (NGC 6205) şeklinde adlandırılmıştır. Daha sonra 

ise NGC kataloğuna INDEX CATALOGUE (IC) gibi yeni ekler yapılmıştır.  

II. A. Açık Yıldız Kümeleri 

Dinamik olarak birbirine bağlı birkaç yüz yıldızdan oluşan ve yıldızları tek tek 

gözlenebilen yıldız topluluklarına Açık Yıldız Kümeleri denir. Onlarca yıldızdan 
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yüzlerce yıldıza kadar yıldız bulundurabilirler. Açık yıldız kümelerine ayrıca Gökada 

kümeleri de denir.  

Gökadamızda yıldızların çoğu uzayda gelişigüzel dağılmışlardır. Takım 

yıldızların şekilleri basit bir perspektif etkisi sonucu belirlenmiştir. Bazı yıldız 

gruplarının kökeni ortaktır. Bunlardan en iyi bilineni Pleiades (ÜLKER)’dir.  

 

Şekil 3. Pleiades 

Bu kümeler birkaç yüz genç yıldız içerirler ve küresel kümelerden kolayca ayırt 

edilebilirler. Genç yıldız içerdikleri için Açık yıldız kümelerine Genç Yıldız Kümeleri 

de denir.  

Açık küme yıldızları küçük bir teleskop kullanılsa bile görsel gözlemler için 

ilginç gökcisimleridir. Bu kümelerin bazılarında, içlerindeki parlak olan yıldızlar çıplak 

gözle görülebilir. Pleiades’in büyük teleskoplarla alınan fotoğraflarında Sirius benzeri 

yapıda yansıma bulutsusu belirgin şekilde görülür.  
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Açık kümelerdeki yıldızlar küresel küme yıldızlarının tersine birbirine zayıf 

çekimsel kuvvetlerle bağlıdır. Yıldız toplulukları, Newton çekimiyle etkileşen gaz 

molekülleri gibi rastlantısal hareket eden üyeleriyle onların toplam çekimi sayesinde bir 

araya gelmişlerdir. Küme üyelerinin kinetik enerjisi, samanyolunun diferansiyel 

dönmesi, dışarıdan gelen bozucu çekim kuvveti açık kümeyi dağıtmaya çalışır. Fakat 

buna rağmen birçoğu yine küme özelliğini korur. Aynı kimyasal yapıya sahip ve 

homojen gaz bulutundan oluştuklarına inanılır.  

Açık yıldız kümeleri kimyasal yapıları bakımından Öbek I olan genç yıldızlar 

içermektedir. Öbek I yıldızları, genç ve ikinci nesil yıldızlar olup, uzay hızları 

küçüktür.  

Ağır element bolluğu büyük olan bu yıldızlar samanyolu düzleminde bulunurlar. 

Bu yıldızların tayflarını incelediğimizde atomların % 90’dan fazlasını hidrojen, % 

1’den azını ağır elementler ve kalanında helyum olduğu anlaşılmaktadır. Bu bileşim 

Güneş’e benzemektedir.  

Açık yıldız kümelerinde genellikle metal çizgili ve çok sayıda salma çizgili Be 

yıldızları vardır. Değişenler olarakta değişken tayflı T Tauri ve Örten değişenler 

gözlenmiştir. RR Lyrae yıldızları gözlenmemektedir.  

Açık yıldız kümelerinde küme yıldızlarının öz hareketleri aynıdır. Bu küme 

yıldızlarının öz hareketleri incelenecek olursa; küme üyesi yıldızlarla, küme üyesi 

olmayan yıldızların birbirinden kolayca ayırt edilebildiği görülür. Küme yıldızlarının öz 

hareketlerinin doğrultusu gök küresinde belli bir noktada doğrudur. Yıldızların hepsi 

yaklaşık aynı hıza sahip olmalıdır, tersi durumda herhangi bir zaman dilimi sonunda bir 

arada kalamazlardı.  
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Açık yıldız kümeleri, genç öbek I yıldızlarının ve yıldızlararası maddenin 

bulunduğu gökada diskinde yoğunlaşmışlardır. Bu yıldızlar gökada merkezine göre 

yoğunlaşma göstermektedir. Gökada düzleminden uzakta birkaç açık küme 

bulunmuştur. HR diyagramları uzun anakollara sahiptir ve anakoldan ayrılma noktası 

kümenin yaşını vermektedir. Dev kolu genellikle yok veya varsa birkaç yıldız bulunur.  

En önemli Açık küme uzaklığı trigonometrik yöntemle 45 pc olarak belirlenmiş 

olan Hyades kümesidir. Hyades kümesinin yıldızlarının salt parlaklıkları iyi 

bilinmektedir. Görsel seyir için çok özel bir yeri olan Açık küme  persei çift 

kümesidir.  

χ−h

Açık yıldız kümelerinin üyelerini, yıldızların görünen dağılımındaki yoğunlukla 

belirlemeye çalışıyoruz. Fakat bu dağılımdaki küme üyesi olmayan yıldızları belirlemek 

zordur. Açık yıldız kümelerinin görünen boyutlarının çıplak gözle tahmini oldukça 

düşük sonuçlar vermektedir. Bunun yerine ise yıldız sayımları yöntemini kullanmak 

daha iyidir. Bu yöntemi kullanarak küme üyelerini belirlemek için yıldızların öz 

hareketlerine bakmalıyız. Yıldızların öz hareketleri yerine dikine hızları kullanarak da 

çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Son olarak Renk ölçeği–görünür parlaklık diyagramı 

kullanılabilir. Renk ölçeği–görünür parlaklık diyagramı; renk ölçeği–salt parlaklık 

diyagramı ile hemen hemen aynı fakat kümenin gerçek uzaklığına bağlı olarak düşey 

eksen boyunca kaymış durumdadır. Yatay eksende soğurmadan dolayı bir kayma 

beklenir. Açık yıldız kümelerinin bilinen sayısı 500 dolayındadır. 1 kpc yarıçap 

içerisinde 187 küme olduğuna göre ve gökadamızın yarıçapı 12 kpc olduğuna göre 

187 × 122 = 27 000 

dolayında açık yıldız kümesi olduğu tahmin ediliyor. 
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II.A.1. Açık Yıldız Kümelerinin Sınıflandırılması 

Açık yıldız kümelerinin sınıflandırılması işlemini ilk kez W. Herschel yapmıştır. 

Bu sınıflama da esas olarak yapısal görünüş ele alınmıştır. bu durumda bulutsular da 

sınıflamaya sokulmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise Trumpler tarafından yapılan 

sınıflandırma da açık yıldız kümeleri; merkezi yoğunlaşmalarına ve üye yıldızlarının 

sayısına göre farklı türlere ayrılmıştır.  

Trumplar kümeleri; merkezi yoğunlaşmayı temel kriter alarak;  

1– Kuvvetli yoğunlaşma gösteren kümeler. (ardalana göre oldukça belirgin) 

2– Zayıf yoğunlaşma gösteren kümeler. (ardalana göre hala açıkça belirgin) 

3– Parlak yıldızlar ve sönük yıldızların gruplaştığı kümeler. 

4– Ardalan yıldızlarının sadece rastgele biraraya gelmesi. 

parlaklıklarına göre; 

1– Görünen tüm yıldızlar aynı parlaklıkta. 

2– Parlaktan sönüğe doğru düzenli bir geçiş gösteren küme. 

3– Parlak yıldızlar ve sönük yıldızların gruplaştığı küme. 

üye yıldız sayısına göre de;  

p–poor (zayıf)   yıldız sayısı < 50 

m–moderate (orta)  50 < yıldız sayısı < 100 

r–rich (zengin)   yıldız sayısı > 100 

şeklinde sınıflandırılmıştır. 
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Açık yıldız kümelerinin Trumpler sınıflandırılmasında görünen yapı özellikleri 

gözlemciden eşit uzaklıkta olduklarını belirtmektedir. Kümenin fiziksel yapısı ile ilgili 

bir ipucu vermez. Ufak kümeler yakın kümelere göre daha büyük bir merkezi 

yoğunlaşma göstermektedir. Uzak kümelerde yalnızca parlak yıldızlar görülebilir. 

A.V. Sandage (1856) kümelerin renklerini ve parlaklıklarını tek bir diyagramda 

biraraya getirmiştir. Açık yıldız kümelerinin anakolları çakışıktır. Anakollar düşük 

sıcaklık ve parlaklıkta uyuşurken, yukarılarda birbirinden ayrıldığı görülmektedir. Bu 

olay kümeler için belirli bir özelliğe bağlı olmalıdır. (Kümelerin çoğu sıfır yaş anakolu 

çevresinde bir saçılma göstermektedir.) Sıfır yaş anakolunda sağa doğru kıvrılma 

noktası kümelerin sınıflandırılmasında önemli bir belirteç olarak alınmaktadır. 

Anakoldan ayrılmış olan yıldızlarda, yukarıdaki yıldızlar anakola daha uzak, aşağıdaki 

yıldızlar ise daha yakındır. A.V. Sandage ilk başlangıcın anakol üzerinde olduğunu 

ortaya koymuştur.  

Hyades 

Boğa (Taurus veya kısaca Tau) 

takım yıldızında bir teleskobun görüş 

alanına giremeyecek kadar geniş şehir 

ışıklarından dolayı çıplak gözle 

görülemeyeek denli sönük Hyades adlı 

bir Açık yıldız kümesi vardır. Bu açık 

yıldız kümesi gökyüzünün 5 dereceden 

fazla bir bölümünü kaplamaktadır ve 

toplam parlaklığı 0,5 kadir 

yöresindedir. 
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Şekil 4. Boğa (Taurus) takımyıldızı  

Hyades kümesi bugün, Güneş sistemimize en yakın küme olarak bilinmekte ve 

üyeleri çok iyi tanınmaktadır. Kümenin yıldızları bir milyar yıldan genç olmasına 

karşın, kümenin yaşı benzer çoğu açık yıldız kümesinden daha ileridir. Uzak yıldız 

kümelerini anlayabilmemiz açısından Hyades’in dünyamızdan uzaklığı oldukça 

önemlidir.  

Bu kümenin uzaklığı çeşitli yöntemlerle birçok gökbilimci tarafından araştırılmış 

ve en son olarak çift yıldız gözlemleriyle en duyarlı ölçümlere ulaşılmıştır. Bu 

ölçümlere göre kümenin uzaklığı 48 parsek veya 157 ışık yılıdır. Hyades’in yaşı onda 

büyük kütleli ve parlak yıldızların bulunmayışından tahmin edilmektedir. 

Hyades’te kısa dönemli birçok önemli çift yıldız vardır. Bu yıldızlar kümedeki 

yıldızların kütle ve uzaklıklarının belirlenmesinde temel kaynaklardır. Tarihsel olarak 

Hyades’in ilk uzaklığı, devinimli kümeler yöntemiyle belirlenmiştir. Bu yöntemde, 

Hyades ile hemen hemen aynı uzaklıktaki başka bir kümenin bir yıllık aralıkla çekilen 

resimlerle kümenin devinimi ölçülür. Her yıldızın devinim doğrultusu işaretlendiğinde 

bunların kümenin devinim doğrultusunda bir noktada kesiştiği görülür. Hyades’in 

birkaç yıldır çekilen resimleri de onun üyelerinin belli bir noktadan devindiklerini 

göstermektedir.  

Kümenin göreli hızı ve kaybolma noktasına olan uzaklığı incelenerek küme 

üyelerinin özeliklerinden bağımsız olarak küme uzaklığı belirlenir. Fakat artık bu 

teknik yerine çift yıldızlar yöntemi kullanılmakta, çiftlerin uzaklıkları büyük bir 

duyarlıkla ayrı ayrı bulunmaktadır. 
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II.B. Küresel Yıldız Kümeleri 

Çok farklı görünen, küresel bir dağılıma sahip ve küme merkezinin yoğunluğu 

açık yıldız kümelerine göre en az on kat daha fazla olan kümeler de vardır. Bunlar 

Küresel yıldız kümeleri’dir. Örnek olarak Omega Centauri, Hercules ve 47 Tucanae 

verilebilir.  

 

Şekil 5. Omega Centauri, Tucanae 47. 

Küresel kümeler açık yıldız kümelerine göre çok zengin olup, düzenli yapılarıyla 

tanınırlar. Kimi kümeler tam küresel olmayıp, düzenli bir yapı gösterirken, kimileri de 

eliptik yapı gösterirler. Nerede başlayıp nerede bittikleri hemen görülebilir. Küresel 

yıldız kümelerinin binlerce hatta milyonlarca yıldız bulundurduğu bilinmektedir. 

Küresel yıldız kümeleri kimyasal yapıları bakımından Öbek II yıldızları ve düşük 

ağır element (karbon, azot, oksijen vb.) bolluklarıyla karakterize olmuş yaşlı 
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yıldızlardır. Bu kümeler samanyolu’nun ilk zamanlarında yaklaşık olarak onbeş milyar 

yıl kadar önce oluşmuş kümelerdir. Dolayısıyla da samanyolunda oluşan ilk yıldızları 

bulundururlar.  

Bu yıldızlarda düşük metal bolluğu, samanyolunun ilk oluştuğunda metal 

bolluğunun çok küçük olduğunun delilidir. Samanyolu düzlemine yaklaşan bir küresel 

kümenin, samanyolu kütlesi etkisinde büyük bir çekim kuvveti ile karşılaşacağı 

beklenmelidir.  

Küresel yıldız kümeleri gözlenebilen, Güneş’ten en uzak gökcisimleridir. Küresel 

kümelerin merkez bölgelerindeki yıldızlar ayırt edilemez. Küme merkezinden 

uzaklaştıkça yıldız yoğunluğu hızla azalmaktadır. Merkez yakınındaki yoğunluk pc3’te 

birkaç milyon yıldızdır. Bu yoğunluk Güneş komşuluğundaki yıldız yoğunluğundan bin 

kat daha yüksektir. Ancak dış kısımlardaki yıldızlar ayırt edilebilir.  

Bu kümelerde olan yıldızların bulunması kümenin özellikle dış bölgelerinin 

yoğunluğunun düşük olmasından dolayı önemli duruma gelir. Yıldızlar karşılıklı çekim 

kuvvetinden dolayı uzayda topluca dururlar. Haloda bulunurlar ve bize oldukça 

uzaktırlar. Çok uzak olduklarından, tek tek görünemediklerinden ıraklık açıları ve 

özhareketleri tayin edilemez.  

Küresel yıldız kümeleri merkezi yoğunlaşmalarına göre Shapley tarafından 

sınıflandırılmıştır. Merkezi yoğunlaşma derecesi en büyük olanlara birinci tür; en küçük 

olanlara ikinci tür denilmiştir. Küme üyelerinin çoğu kırmızı dev yıldızlardır, çok az da 

mavi yıldızlara rastlanmaktadır. Bu kümelerde geç tür yıldızların ışıtmaları, ön tayf 

türünden olan yıldızlarınkinden daha fazladır. Küresel kümeler değişen yıldız 
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bakımından oldukça zengindir. Şimdiye kadar bulunan yıldızlar şu şekilde 

sınıflandırılmıştır. 

1– RR Lyrae yıldızları 

2– W Vir yıldızları 

3– RV Tav yıldızları 

4– Düzensiz ve yarı düzenli değişenler 

Küresel kümelerdeki belli bir türden değişen yıldızların özellikleri küme dışından 

aynı tür değişenle önemli farklılıklar gösterir. Kimi kümeler çok sayıda değişen yıldız 

bulundururken kimileri az sayıda bulundurabilirler. Tüm türden ve boyuttan 

gökadaların civarında bulunabilirler. Küresel kümeler gökadamızda merkez civarında 

küresel olarak dağılmışlardır. Gökadanın merkezi Güneş’ten 10 kpc uzakta nişancı 

takım yıldızı doğrultusundadır.  

Az metal bulunduran kümeler (A5–G0) gökada düzleminden çok yükseklerde yer 

alır. Metalce zengin (G3–G5) geri tür kümeler gökada düzlemine doğru yoğunlaşma 

gösterirler. Diğer gökadaların etrafındaki küresel kümeler bizim gökadamızın 

etrafındakilerden ağır element bakımından daha zengindir. Onların uzay dağılımı daha 

seyrektir. Bizim gökadamızdaki küresel kümelerin nasıl oluştuğuna ait genel görüş, 

ilkel gökada bulutunun parçalanması biçimindedir. Küresel kümeler bir halo alt sistemi 

oluştururlar.  

Renk ölçeğinin küme yarıçapı boyunca değişimi merkeze doğru kızıllaşmanın 

arttığını gösterir. Bu durumda büyük kütleli kırmızı üst devlerin merkeze doğru arttığını 

göstermektedir. Bu sonuç çeşitli renkteki yıldızların kütlelerini belirleme olanağı sağlar. 

Bu küme yıldızlarının kütlelerini belirleme yöntemi henüz tam olarak güvenilir 
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değildir. Renk ölçekleri fotoğrafik etkilerden dolayı bozulma göstermektedir. Ortalama 

olarak küresel yıldız kümelerinde kırmızı devlerin kütleleri beyaz yıldızların 

kütlelerinden 1,5 kat daha büyük, üst devlerin kütleleri ise beyaz yıldızların 

kütlelerinden 2 kat daha büyüktür. 

II.B.1. RR Lyrae Yıldızları 

Sefeid kararsızlık kuşağının öbek II HR diyagramının yatay kolunu kestiği yerde 

RR Lyrae yıldızları bulunur. Bu yıldızlar küresel yıldız kümelerinde bolca 

bulunmaktadır, dolayısıyla öbek II yıldızlarıdır. Dönemleri 1/3–1 gün dolayındadır.  

RR yıldızları üç gruba ayrılmaktadır, a, b ve c Bailey türleri. Işık eğrileri Şekil 

6’da gösterilmektedir. 
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Şekil 6.  RR Lyrae yıldızlarının üç Bailey türünün ışık eğrileri gösterilmektedir. a ve b 
türleri yalnız genlik bakımından farklıdırlar. c türü RR Lyrae yıldızları ise 
hemen hemen sinüs biçiminde ışık değişimi gösterirler (Ledoux ve Walraven 
1958’den) 

 

c türü yıldızlar hemen hemen sinüs olan ışık eğrilerine sahipken a ve b türlerinin 

ışık eğrileri sinüsten oldukça farklıdır. a ve b türleri arasındaki başlıca fark 

genlikleridir; b türü yıldızların daha küçük genlik ve biraz daha uzun dönemleri dışında 

temel bir ayrım yoktur.  

Şekil 7’de ise RR Lyrae yıldızlarının genlikleri ile dönemleri arasındaki ilişki 

görülmektedir. 

 

Şekil 7.  RR Lyrae yıldızlarının üç türü için dönemle genlik arasındaki ilişkiyi 
gösteriyoruz. En kısa dönem ve en düşük genlikli olanlar c türleridir. Bunlar, 
a ve b türlerinden tamamen ayrılmışlardır (Ledoux ve Walraven 1958’den) 
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c türü tamamen ayrık iken a ve b türleri arasında yumuşak bir geçiş olduğunu 

görüyoruz. c türü yıldızlar daha kısa dönemlidir. Bunların dönemleri 1/2 günden daha 

az iken a ve b türü yıldızların tümünün dönemleri 1/2 günden uzundur. RR Lyrae’nin 

kendisi gibi parlaklık değişim genlikleri değişen RR Lyrae yıldızları da vardır.  

 

III.  YILDIZ ÖBEKLERİ 

W. Bade 1944 yılında Galaksimiz (ve diğer galaksiler)’in iki tip öbek (Öbek I ve 

Öbek II) yıldızlarından oluştuğu kavramını getirdi. Bizim galaksimize en yakın büyük 

galaksi olan M31 Andromeda galaksisi ve iki yoldaşı üzerinde yaptığı çalışmada; 

yoldaşların ve M31’in merkezi bölgesinin birleşik HR diyagramının bir küresel 

kümeninkine benzer olduğunu (Şekil 8) gösterdi. 

 

Şekil 8. Bir küresel kümenin HR diyagramı 
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Bu sistemlerin en parlak yıldızları kırmızı süperdevlerdir. Tersine olarak M31’in 

dış bölgelerinin HR diyagramı en parlak yıldızları mavi anakol yıldızları olan bir 

galaktik kümeninkine benziyordu. (Şekil 9) 

 

 

 

Şekil 9. Birkaç galaktik kümenin HR diyagramları 

W. Bade galaktik küme tipindeki yıldızları Öbek I ve küresel küme yıldızları 

tipindekileri Öbek II yıldızları olarak isimlendirdi. Galaksimizin merkezi bölgesi ve 

halo bölgesinin Andromeda galaksisinin merkezi bölgesine benzediğini ve Öbek II 

yıldızlarından oluştuğunu; diskin ise Öbek I yıldızlarından oluştuğunu buldu. Öbek I 

yıldızları sefeid değişenlerini, T Tauri yıldızlarını, Wolf–Rayet yıldızlarını ve 

genişleyen oymakları içine almaktadır. Ayrıca galaksinin toz ve gazının da Öbek I 
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yıldızlarının işgal ettiği bölgede oldukları bulunmuştur. Öbek II yıldızları RR Lyrae ve 

Mira değişenlerini, gezegenimse bulutsuları, alt cüceleri ve novaları içine almaktadır.  
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IV. YILDIZ KÜMELERİNDE UZAKLIK BELİRLENMESİ  

IV.A. Açık Yıldız Kümelerinde Uzaklık Belirlenmesi 

Trumpler’in çalışmalarına göre, kümelerin çoğu 500–2000 pc arasında olmalıdır. 

2000 pc’den daha uzağa gidildiğinde gözlenen zemin içerisinde küme olarak 

özelliklerini yitirdiğinden gözlenemiyor. Renk ölçeği–görünür parlaklık diyagramı, öz 

hareketler duyarlı şekilde küme üyelerini ayırmamızı sağlamaktadır. Aynı uzaklıkta bir 

grup yıldıza sahipsek ve uzaklıklarını bilmiyorsak, uzaklığa bağlı olarak düşey eksende 

tüm parlaklıklarda yukarıya veya aşağıya doğru, yatay eksende de soğurmadan dolayı 

bir kayma beklenmektedir. Kümelerin HR diyagramı aynı zamanda uzaklık 

belirlenmesinin de bir yoludur. 

Açık kümelerin uzaklıklarının belirlenmesi için dört yöntem vardır; 

1– Yıldız ışıtmaları yöntemi 

2– Çaplar yöntemi 

3– Dikine hızlar yöntemi 

4– Tayfsal ıraksımlar yöntemi 

1. Yıldız Işıtmaları Yöntemi 

Bu yöntemi uygulayabilmek için kümede mümkün olduğunca fazla yıldızın tayf 

türü ve görünür parlaklığını belirlememiz gerekir. Cüce ve devleri ayırdıktan sonra alan 

yıldızları çıkartılır ve her tayf türündeki yıldızların ortalama görünür parlaklıkları mS 

hesaplanır. Aynı tayf türüne karşılık gelen yıldızların ortalama salt parlaklıkları MS  ile 

karşılaştırılır. Uzaklık,  
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log r = (1/5) [mS – MS – A(r)] + 1 

bağıntısından hesaplanır. A(r), yıldızın renk artığından bulunur.  

R = AV / EB–V  tüm gökada boyunca sabit bir değerdir. R = 3.1 ± 0.1’dir.  

2. Çaplar Yöntemi 

Bu yöntem uzak açık kümelere uygulanır. Aynı türden kümelerin aynı doğrusal 

boyutlara sahip olacağı varsayımına dayanır. Belli türden kümelerin ortalama çapları 

Dc’nin bilinmesi gerekir. Dc yıldız tayfının duyarlıkla alındığı ve soğurmanın az olduğu 

yakın kümelerde bulunur. Eğer Dc biliniyorsa aynı türden kümeye olan uzaklık,  

r = 3438.(Dc/d) 

hesaplanır. (Dc parsek, d yay dakikası) Büyük uzaklıklarda Dc’nin bulunması zorlaşır.  

3. Dikine Hızlar Yöntemi 

Küme yıldızlarının özhareketleri aynı olduğuna göre onların dikine hızları da aynı 

olmalıdır. Küme yıldızlardan bir tanesinin dikine hızı duyarlı bir biçimde ölçülebilirse, 

kümenin ıraklık açısı sağlıklı bir şekilde ölçülebilir. 

Vr  

Vr : Gökyüzü düzlemine dik hız bileşeni 

Vt : Gökyüzü düzlemine teğetsel hız 

bileşeni 
 

Güneş 

φ Yıldız 
★  

d 
µ 

V 
Vt 

B 

µ : Öz hareket 
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Vr = V Cos φ, Vt = V Sin φ’dir. Vr dikine hız tayflardan doppler kayması ile   

gözlemlerle bulunuyor.  

Vt = d . tg µ = d . 
206265

µ ′′
                 1 rad = 206265″ 

Iraklık açısı yakın gök cisimleri için; yer yarıçapını gören açı olarak 

tanımlanmaktadır. Uzak gökcisimleri ise; yıldızların yer–güneş uzaklığını ya da yer 

yörüngesinin yarı büyük eksen uzunluğunu gören açı olarak tanımlanır. 

d = 
π ′′
1  pc       d = 

π ′′
A  206265 AB/yıl 

Vt = 4,74 
π ′′
µ ′′

 km/sn 

 

                               1 AB 

Küme elemanlarının hepsi ay

θ
µ ′′

=π ′′
tgV

74,4
r

 

formülünde bileşenler yardımıyl

bulabiliriz. 

 

 

 

d1r 

Yıldız 
Η 

 

 Güneş  

G  

µ″ 

Yıld

θ 

Vr V 
θ 
∅ Yer
π

nı doğrultuda hareket etmektedir. 

a yıldızın hareketinden yararlanarak uzaklığını 

Vt 

A 
 
üneş
ız 
★  
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4. Tayfsal Iraksımlar Yöntemi 

Uzaklık modülünün (m–M)’nin ölçümüne bağlıdır. m doğrudan ölçülmektedir. 

M., salt parlaklık ise tayftan elde edilmektedir. 

m – M = 5 log r – 5 + A 

formülünden uzaklık elde edilir. Bu yöntemin sınırı, kümenin ışığının tayfı alınmayacak 

kadar sönük olmasıdır.  

IV.B. Küresel Yıldız Kümelerinde Uzaklık Belirlenmesi  

1. Parlak Yıldızlar Yöntemi 

Belli dönemdeki Cepheid’lerin görünür parlaklıkları ile kümedeki en parlak 

yıldızların ortalama görünür parlaklıkları arasındaki fark her küme için sabittir. Parlak 

yıldızlar yöntemi görünür değişenleri bulunduran kümelere uygulanır. 

Dönem–parlaklık bağıntısı gökadaların ve küme yıldızlarının uzaklıklarının 

bulunmasında en yaygın ve doğru yöntemlerden birisidir. Küme mutlaka Cepheid 

değişen yıldızlarını içermektedir. Cepheid’ler 2.106 pc uzaktan görülebilecek kadar 

parlak olduklarından uzak bir inceleme sahası sağlamaktadırlar. 

2. Çaplar Yöntemi 

Çaplar yöntemi küresel kümelerin doğrusal çaplarının türüne göre sabit 

olduğunun varsayımına dayanmaktadır. Bu durumda;  

r = (Dc/d).3438 
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kullanılabilir. Doğrusal ortalama çapları merkezi yoğunlaşma arttıkça artmaktadır. Bu 

kümelerin uzaklıkları, değişenler veya parlak yıldızlar yöntemiyle bulunmuştur. 

3. Toplam Parlaklık Yöntemi 

Bu yöntem küresel kümelerin salt parlaklıklarında küçük bir dağılmayı gözönüne 

alır. Küresel kümenin en parlak 25 yıldızının salt parlaklık ortalamasının belli bir 

değere eşit olduğu ve bu değerin diğer tüm kümeler için de aynı olduğu varsayımına 

dayanmaktadır. Bu ortalama değer (Mc) uzaklıkları başka yöntemlerle belirlenmiş olan 

küresel kümelerle ayarlanır ve daha sönük küresel kümelerin uzaklıklarının 

belirlenmesinde kullanılır. Öteki tür kümelerin uzaklıkları m–Mc uzaklık modülü 

kullanılarak hesaplanabilir. Ancak yıldızlar arası soğurma için düzeltme yapılmalıdır. 

4. RR Lyrae Değişenleri İle Uzaklık Bulma 

Eğer bir küresel küme, en parlak anakol yıldızının fotometrik ölçümlerinin 

yapılmasına izin verecek kadar yakın ise, açık kümelerde yaptığımız gibi, gözlenen 

anakolu ZAMS ile karşılaştırarak uzaklığı belirleyebiliriz. 

Çok uzaktaki kümelerin uzaklığını belirlemek için başka bir yol vardır. Tüm 

küresel kümelerin renk–parlaklık diyagramlarındaki yatay kol üzerinde tipik bir boşluk 

olduğunu biliyoruz. Bu boşlukta RR Lyrae yıldızları bulunmaktadır. RR Lyrae 

yıldızlarının ortalama salt parlaklıkları + 50 ’dir. Bu yıldızlar fotometrik olarak 

kolayca belirlenebilir. Böylece kümenin uzaklığı saptanır.  

m
,

Eğer kümedeki RR Lyrae yıldızları fotometrik ölçümlere izin vermeyecek kadar 

sönükse daha az güvenilir olan bir önceki yöntem, toplam parlaklık yöntemi kullanılır.  
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V. HR DİYAGRAMI VE YILDIZ KÜMELERİ 

Hertsprung ve Russel’in bazı kümelerin renk–parlaklık diyagramlarını çizmeye 

başlamasından sonra 1920’de Trumpler’da geniş çapta galaktik küme çalışmaları 

yapmıştır. Shapley ise 1930’da küresel ve galaktik kümelerdeki yıldızların renk–

parlaklık diyagramlarını çizmiştir. 

Fotometrik olarak yıldız kümelerini araştırmak HR diyagramının aşağıdaki 

özeliklerini ortaya koymaktadır: 

1– Yıldızların kızıllaşma ve soğurma miktarlarının çıkarılması 

2– Uzaklık modülünün hesabı (m–M); yani görünen parlaklıktan salt parlaklığa 

geçme. 

Yıldızların oluşumu, gelişimini ve ölçümünü açıklayan en iyi araç, renk–parlaklık 

diyagramıdır. Bu diyagram gözlemler sonucunda elde edilmektedir. Gözlemlerin, bütün 

gelişimi açıklaması için yıldız kümelerinin HR diyagramları incelenmiştir. Bir 

kümedeki yıldızların aynı yaşta ve aynı kaynaktan çıkmış olduğu tahmin edilir ve bir 

bütün olarak yıldızın gelişimine dönülebilir. 

V.A. Açık Yıldız Kümeleri 

Eğer kümelerin renk–parlaklık diyagramlarını çakıştırırsak anakoldan ayrılma 

noktalarının farklı olduğunu görürüz. Trumpler kümelerin HR diyagramlarını 

çizdiğinde bu farklılığı göstermiştir. Kümelerin HR diyagramlarının benzer ve farklı 

oluşu iki yönden açıklanmaktadır. 

1– Yıldızların kimyasal bileşimleri 
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2– Yıldızların gelişimi 

Burada önemli olan HR diyagramını, yıldızların kimyasal bileşimleri açısından 

açıklamaktır. STRÖMGREN’e göre: “Yıldızların kütlesi ve hidrojen miktarı, onun 

biçimlenmesini ve HR diyagramındaki yerini verir. Oysa yıldızların HR 

diyagramındaki yerleri, onların kütle ve hidrojen miktarı dağılımının ve bu dağılımın da 

HR diyagramına dönüşümünün bir sonucudur.” 

Bu sonucun bulunmasından sonra KUIPER; “Yıldız kümeleri aynı hidrojen 

miktarlı yıldız topluluklarıdır. Bu hipotez, kümenin iyi bilinen özelliklerini de 

açıklamaktadır. Kümelerin HR diyagramları spektroskopik ıraksınımlarla çizildiğinde 

sabit hidrojen miktar çizgilerinin anakolun altında toplandığı görülmektedir.” KUIPER, 

spektroskopik ıraksınımlardan, kümelerin eşit hidrojen miktarlı çizgilerinin 

anakollarının, bir kümeden diğer bir kümeye büyük bir değişme göstermediğini 

bulmuştur. 

Kümelerdeki yıldızların ıraksınımları ölçülemeyecek kadar küçüktür. Bununla 

beraber, Güneş’e çok yakın Hyades kümesi yıldızlarının öz hareketi ve uzay hareket 

doğrultusu kolayca ölçülmektedir. Özhareketlerden kümenin topluca hareket ettiği 

hedef (Erek) noktası tayin edilir. Bulunan hedef noktasının (A, D) koordinatları,  

A = 6sa18dk         ,         D =         dir. 57o
,+

Bundan başka küme yıldızlarının,  

n.VR dikine hızları da ölçülmüştür. Buradan ortalama uzay hareket hızı,  

V = VR. Sec(λ) = 44 km/sn 
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λ; her yıldızın (A,D) noktasından açısal uzaklığıdır. Her bir yıldızın µ öz hareket, 

VR dikine hız ve λ değerinden π ıraksınımı bulunur. 

λ
µ

=π
sinV

74,4  

Strömgren tarafından önerilen “Yıldızlar geliştikçe hidrojen miktarı azalır.” 

görüşü; Chandrasekhar, Sandage, Schwarzchıld ve Hoyle tarafından geliştirilmiştir. 

Buna uygun olarak da yıldızların anakoldan sonraki gelişimi şöyle izah 

edilmektedir; Anakoldaki bir yıldız çekirdeğindeki hidrojeni yakmaktadır. Hidrojenin 

tamamını yaktıktan sonra çekirdek büzülmeye başlar ve bu büzülme çekirdeğin 

sıcaklığının, yoğunluğunun ve basıncının artmasına sebep olmaktadır. 

Yıldızların büzülen çekirdek bölgesinden salınan çekim potansiyeli enerjisi, 

çekirdek çevresindeki zarfı genişletmekte ve yüzey sıcaklığını da azaltarak yıldızın 

kırmızı olmasına sebep olmaktadır Bu arada da potansiyel enerjisinin bir kısmı zarftaki 

hidrojeni ısıtmakta ve hidrojenin helyuma dönüşmesini hızlandırarak yıldızın ışınımını 

arttırmaktadır. 

Bu oluşumlar da yıldız anakolu terkettikten sonra HR diyagramında sağa doğru 

hareketini ve kırmızı dev yıldız oluşunu sağlamaktadır. 

Eğer yıldız B tayf türünden bir yıldız ise hidrojenini daha hızlı yakarak anakoldan 

daha kısa sürede ayrılmaktadır ve HR diyagramında sağa doğru hareket etmektedir. 

Bu durumda, anakoldan ayrılma noktasının bir kümenin yaşını verebileceği 

anlaşılır. Her kümede, yıldızların anakoldan devler bölgesine doğru ayrıldıkları bir 
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nokta vardır. Bu nokta anakolun en üst noktası olup, anakoldan ayrılma noktası adını 

alır. 

Genç bir kümede anakol büyük ışınımlı yıldızlara kadar uzanır. Daha yaşlı 

kümelerde anakoldan ayrılma noktası daha düşük ışıtma değerlerinde gerçekleşir. Genç 

kümelerde kırmızı dev yıldızların salt parlaklığı en parlak anakol yıldızlarının ki 

kadardır. Bu yıldızlar doğrudan doğruya sağa doğru hareket ederek gelişim gösterirler. 

Daha yaşlı kümelerde kırmızı devler en parlak yıldızlarından daha büyük salt parlaklığa 

sahiptir ve anakoldan ayrıldıktan sonraki gelişimleri sırasında ışıtmaları da artar.  

1. Açık Kümelerin Renk–Parlaklık ve İki Renk Diyagramı 

Küme yıldızlarının (Açık veya Küresel) evrim çizgileri aynıdır. Küme içinde 

değişik kütlelere sahip yıldızlar bulunmaktadır. Yani küme yıldızlarının kütle aralığı 

oldukça geniştir. Değişik kütlelere sahip küme yıldızları aynı zaman diliminde değişik 

biçimlerde evrimleşir. Bu nedenle, yıldızların yapı ve evrimleri açısından küme 

yıldızları üzerine yapılan çalışmalar önemli bilgiler vermektedir.  

Becker RGU sistemini kullanmıştır. Bu sistemler büyük ölçüde birbirine 

benzemektedir. Bir sistemle elde edilen veriler, diğer sistemle elde edilmiş veriler 

biçimine kolayca indirgenebilmektedir. Bilinen 1200 açık yıldız kümesinden 434 tanesi 

1982 yılına kadar incelenmiştir. Sonuçlar James ve Adler tarafından incelenip 

düzeltilmiş ve UBV sisteminde homojen duruma getirilmiştir. 

Açık kümeler üzerine U, B ve V renklerinde yapılan gözlemlerden renk–parlaklık 

diyagramı elde edilmiştir. Bu aslında bir HR diyagramıdır. Ancak yıldızlararası toz, 

hem rengi kızıllaştırma (EB–V) hem de parlaklığı sönükleştirme (AV) yoluyla 

etkilemektedir. Yıldızların tayf türünden renk artığı hemen bulunabilir. 
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Yıldızlararası sönükleştirmenin dalga boyuna bağlı olduğunu varsayarak,  

)AA(
)AA(

E
E

VB

BU

BV

BU

−
−

=
−

−  (1) 

elde ederiz. Bu oran hemen hemen sabittir. Çok sayıda ön tür yıldızın fotometrik 

ölçümleri yapılmıştır. Bu yıldız türleri için kızıllaştırma çarpanı değişik değerlere 

sahiptir. Ölçümlerden,  

VB
BV

BU E05,072,0
E
E

−
−

− +=  (2) 

bağıntısı elde edilmiştir.  

Görüldüğü gibi, oranın EB–V’ye bağlılığı zayıftır. Çünkü sönükleştirme arttıkça U, 

B, V fotometrik süzgeçlerin merkezi dalgaboyları kırmızıya kayar. Bu süzgeçlerin 

genişlikleri 100nm civarında olduğundan süzgecin kısa dalga boyu ucundaki 

sönükleştirme, uzun dalga boyu ucundaki sönükleştirmeden daha büyüktür. (2) 

bağıntısındaki sayısal değerler yıldızın tayf türüne de bağlıdır, ancak bu gerçek burada 

boşlanmıştır. U–B’ye karşılık B–V değerlerini gösteren diyagram Şekil 10’da 

gösterilmiştir.  
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Şekil 10.  Yıldızlararası kızıllaşma etkisinin iki renk diyagramındaki görünümü. Sürekli 
eğri, kızıllaşmamış anakol yıldızlarını temsil etmektedir. 

Bu diyagram, bir yıldızın konumunun; sönükleştirme nedeniyle “kızıllaştırma 

yolu” doğrultusunda nasıl değiştiğini göstermektedir. Yıldızlararası sönükleştirme, bir 

yıldızın iki renk diyagramındaki konumunu kızıllaştırma vektörü yönünde 

değiştirmektedir. Vektörün bileşenleri olan EB–V ile Eu–B arasındaki ilişki (2) bağıntısı 

ile verilir. Kızıllaştırma yolunu (2) bağıntısı belirler. 

Bir kümede bulunan bütün yıldızlar aynı miktarda sönükleştirmeye ve yolları 

üzerinde belli bir yer değiştirmeye uğrayacaklardır. Kızıllaşmamış anakol yıldızları iki 

renk diyagramında karakteristik bir eğri üzerinde yer almaktadır. 

Bir kümenin iki renk diyagramı kaymaya uğramışsa, veri noktalarını geriye 

taşıyarak HR diyagramında anakola yerleştirebiliriz. Bu durum h Persei açık kümesi 

için uygulanmış ve sonuç Şekil 11’de gösterilmiştir. 

 

 



 

Şekil 11.  h Persei açık yıldız kümesinin iki renk diyagramı, kümedeki tüm yıldızların 
anakoldan kızıllaştırma vektörü yönünde eşit miktarlarda kaydığını 
göstermektedir. Sürekli çizgi. 

B–V yönündeki kayma miktarı doğrudan EB–V renk arttığını verir. Buradan da       

R = AV/EB–V bağıntısından AV görsel sönükleştirme miktarı bulunur. Her bir ölçümden 

EB–V renk arttığını çıkarırsak, (B–V)0 gerçek renkleri buluruz. Daha sonra (B–V)0 

değerlerini x eksenine, mV–AV değerlerini de y eksenine yerleştirerek renk parlaklık 

diyagramı çizilir.  

m – M = 5 log r – 5 + A(r) 

bağıntısı y ekseninin belli bir sabit farkıyla MV salt parlaklığına eşit olduğunu 

göstermektedir. Bu fark ise (5 log r – 5) kümenin gerçek uzaklık modülünü verir. Şekil 

12a ve Şekil 12b; Hyades ve Pleiades kümelerinin renk–parlaklık diyagramını 

göstermektedir. 
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Şekil 12.a. Hyades kümesinin renk 
parlaklık diyagramı. Anakolu 
üzerinde yer alan bazı kırmızı 
devlerle, anakolun altında yer 
alan bazı alt cüceler 
görülmektedir. 

Şekil 12.b. Pleiades kümesinin renk 
parlaklık diyagramında dev 
yıldız bulunmamaktadır. 
Anakolun üzerinde yer alan 
yıldızlar büyük bir olasılıkla 
ayırt edilememiş çift yıldızlardır.

Pleiades kümesinin renk parlaklık diyagramında dev yıldız bulunmamaktadır. 

Anakol üzerinde yer alan yıldızlar ise büyük bir olasılıkla ayırt edilmemiş çift 

yıldızlardır. HR diyagramıyla karşılaştırdığımızda her iki kümedeki yıldızların çoğunun 

anakol üzerinde, çok az bir bölümünde anakolun üstünde yer aldığı görülmektedir. Her 

iki kümede de 0 tayf türünden ön tür yıldızlar bulunmamaktadır. Pleiades kümesinde 

A1 tayf türünden başlamak üzere; Hyades kümesinde ise F8’den başlamak üzere anakol 

yıldızları bulunmaktadır.  

Diğer tüm kümeler de Şekil 12’dekine benzer renk–parlaklık diyagramlarına 

sahiptir. Anakolun alt bölümleri belli bir tayf türüne kadar olan yıldızları içerir. 

Herhangi bir kümenin HR diyagramı y ekseni boyunca kaydırılarak anakollarının alt 

bölümlerinin çakışması sağlanabilir. 

Kümedeki yıldızlardan her biri ömrünün büyük bir bölümünü anakolda geçirir. 

Yıldız anakolda ne kadar uzun kalıyorsa kütlesi de o kadar küçük demektir. Bir açık 

kümedeki yıldızların yaşları aynıdır. Eşit yaşlara sahip yıldızlardan oluşan bir kümede, 

anakol yaşam süresi küme yaşından daha az olan yıldızlar anakoldan ayrılıp kırmızı dev 

koluna ilerlerler. Bu nedenle, kümenin anakol yıldızları içinde en ön türden olanlar 

kümenin yaşını belirler.  

 1 



 

İyi gözlenmiş kümelerin renk–parlaklık diyagramları anakolların alt uçları 

çakışacak biçimde üst üste yerleştirilirse (Şekil 13) açık kümelerin renk parlaklık 

diyagramlarının yaş ile değişimi açıkça görebiliriz.  

 

Şekil 13.  Farklı yaşlara sahip 5 açık yıldız kümesinin birleşik renk parlaklık diyagramı. 
Yaşın artması ile birlikte anakoldan ayrılma noktaları geri tür yıldızlara 
doğru kayar. 

Çok genç kümeler anakoldan oldukça uzakta bulunan birkaç kırmızı üst dev 

yıldıza sahiptir. (Örneğin h ve χ Persei) Anakol dönmesi F tayf türü civarında bulunan 

yaşlı kümeler, anakoldan düzgün bir biçimde ayrılan bir dev koluna sahiptir. (örneğin 

NGC 188) Bu yaşlı kümelerin renk–parlaklık diyagramları küresel kümelerinkine 

benzemektedir. 

Birleşik HR diyagramının çok iyi tanımlanmış olan alt ucu, henüz evrimleşmemiş 

anakol yıldızlarının bulunduğu yerdir. Bu tür yıldızlara sıfır yaş anakol yıldızları veya 

ZAMS yıldızları denir. Bu kolun sıfır noktası, uzaklık modülü bilinen Hyades kümesi 
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ile sabitlenmiştir. G, K ve M türü yıldızların evrimsel zaman ölçeği o kadar uzundur ki 

bu yıldızlar hala ZAMS üzerindedir. Ön tür yıldızlar ise anakol yaşamlarının sonuna 

gelmişlerdir. Bir açık küme üyesi olmayan O-F tayf türü aralığındaki anakol yıldızları 

ya evrimleşmemiş ya da çok az evrimleşmiş olacaktır. Bu yıldız çok fazla 

evrimleşmediğinden tayfında herhangi bir değişiklikte gözükmeyecektir. O–F tayf 

aralığındaki yıldızlar için ZAMS öyle yerleşmiştir ki, salt parlaklıklar gözlenmiş olan 

salt parlaklıklardan biraz daha küçük değerlere sahiptir.  

ZAMS’ın oluşturulması, tayf türünün fonksiyonu olarak yıldız ışıtmalarının 

ayarlanması için gereklidir. Hyades kümesinde FV ve daha geri anakol yıldızları 

bulunduğundan, Hyades’in bilinen uzaklığı bu yıldızların salt parlaklıklarının 

belirlenmesinde kullanılır. Salt parlaklık ayarlaması B ve A türü yıldızlara kadar 

uzatılabilir. Pleiades’teki F–M türü yıldızların salt parlaklıklarının Hyades’tekilere eşit 

olduğu varsayımı yapılır.  

EB–V = (B–V) – (B–V)0  , R = AV/EB–V     ve 

)AA(
)AA(

E
E

VB

BU

VB

BU

−
−

=
−

−  

bağıntıları yardımıyla renk artıklarından yıldızlararası sönükleştirme elde edilir. 

Böylece ZAMS, samanyolu sistemi içindeki tüm uzaklıkların belirlenmesinde 

kullanılabilir. Güneş’in yakın komşuluğundaki yıldızlar için bu yöntem kullanılmaz, 

bunlar için trigonometrik ıraksım kullanılır. 

Çizelge 1. ZAMS ile ilgili veriler. 

Tayf türü Salt Par.           
MV 

Renk Ölçeği        
(B–V)0 

Renk Ölçeği        
(U – B)0 
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O4 –5m.2 –0.33 -1.20 

B0 –3.25 –0.30 –1.08 

B1.5 –2.1 –0.25 –0.90 

B3 –1.1 –0.20 –0.69 

B6 –0.2 –0.15 –0.50 

A0 1.3 –0.02 –0.05 

A4 1.9 0.10 0.08 

A7 2.4 0.20 0.10 

F0 2.8 0.30 0.03 

F4 3.4 0.40 –0.01 

F8 4.1 0.50 0.00 

G0 4.7 0.60 0.08 

G6 5.2 0.70 0.23 

K0 5.8 0.80 0.42 

K5 7.3 1.15 1.08 

M0 8.8 1.40 1.22 

M2 10.3 1.50 1.17 

M5 12.6 1.65 1.26 

Bir yıldızın uzaklığını saptarken (B–V)0’ın fonksiyonu olarak MV grafiği çizilir. 

Daha sonra bu grafik, aynı küme için çizilmiş olan (mV–AV) – (B–V)0 diyagramının 

üzerine çakıştırılır. x eksenleri çakışan grafiklerdeki y eksenlerinde ölçülen fark uzaklık 

modülü olarak okunur.  

Hemen hemen tüm açık kümeler samanyolu bandı içinde yer almaktadır. Bu 

yüzden, küme içindeki yıldızlar içinde birçok küme üyesi olmayan yıldız bulunacaktır. 

Çoğu durumda iki renk veya renk–parlaklık diyagramları bir yıldızın küme üyesi olup 
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olmadığını belirtir. Örneğin bir kümenin anakoldan ayrılma noktası A5 tayf türünden 

ise, küme içinde görünen bir O yıldızının kesinlikle küme ile ilişkili olmayıp bir alan 

yıldızı olduğunu anlarız. 

Küme içindeki yıldızların küme yıldızı olup olmadığını belirlemede kullanılan 

kesin bir yöntem özhareketlerinin incelenmesidir. Eğer yıldızın öz hareketi 

çevresindekilerden sistematik olarak farklıysa o yıldızın küme üyesi olup olmadığına 

kolayca karar verilebilir. 

V.B. Küresel Yıldız Kümeleri 

Yıldızların gelişimleri ile ilgili daha geniş bilgi küresel kümelerin renk–parlaklık 

diyagramlarından elde edilmektedir. En geniş bilgi M3 için alınmıştır. Üst dev–dev 

sırası M3’e benzemektedir. Bir de yatay sırası vardır. M3’de veya bütün küresel 

kümelerdeki RR Lyrae yıldızları bu yatay kolun belirli bir bölgesine düşmektedir. 

Küresel küme yıldızları, galaktik küme yıldızlarından yaşlı ise, anakol yıldızları MV = 

0m’deki yerlerine erişeceklerdir. Buradan RR Lyrae değişen yıldızlarının güneş kütleli 

anakol yıldızlarından geldikleri anlaşılmaktadır.  

Anakolda, güneş kütleli yıldızın nükleer reaksiyonlar sonucu, bir kırmızı dev 

olduğu ve HR diyagramında sağa doğru hareket ederek MV = –3m’e kadar geldiği 

bilinmektedir. Bu noktada bulunan bir yıldızın çekirdeğinin sıcaklığı 100 milyon kelvin 

yükselmiştir. Bu kadar büyük sıcaklıklarda karbon–karbon ve proton–proton çevriminin 

dışında daha başka nükleer olaylar olur ve helyumdan daha ağır elementler çekirdekte 

toplanır.  
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Bu nükleer olaylar uzun sürmez. Çünkü çekirdeğin büzülmesi sonucu bu olaylar 

durur. Böylece kırmızı dev yıldızın gelişmesi de sona erer. Bundan sonra yüzey 

büzülebilir, yüzey sıcaklığı artar ve HR çizgesinde bir çökme yapar. Sonra sola doğru 

hareket ederek RR Lyrae bölgesine gelir. 

Buradaki yıldızlar hareketli bir evrede bulunmaktadır. Yıldızın nükleer enerji 

kaynağı iyice tükenir. Bu durumda yıldız, yalnız büzülerek enerji meydana getirir. 

Büzülme sonucu yoğunluk artar. MV yaklaşık 11m ve B – V yaklaşık 0m.3 ile 0m.5 

aralığında beyaz cüce bölgesine gelir ve hayatı bundan sonra son bulur.  

1. Küresel Kümelerin Renk–Parlaklık Diyagramı 

M3 küresel kümesinin renk–parlaklık diyagramı Şekil 14’de gösterilmiştir.  

Açık ve küresel kümelerin renk–parlaklık diyagramları birbirinden çok farklıdır. 

Küresel kümelerin anakolunda F5 ve daha geri tür yıldızlar yer almaktadır. Bu özellik 

tüm küresel kümelerde gözlenen ortak özelliktir. Bu nedenle, en yakın küresel kümede 

bile anakoldaki en parlak yıldızın görünür parlaklığı +19m ve +21m arasındadır. Bir 

küresel kümenin anakolunun gözlenebilen kısmı en çok 2m–3m genişliktedir. Açık 

kümelerde olduğu gibi küresel kümelerin anakol bölümü, evrimleşmiş yıldızların 

bulunduğu bir kola doğru bükülür. 
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Şekil 14. M3 küresel kümesinin renk parlaklık diyagramı. 

Anakoldan ayrılma noktasından MV ∼0m ve (B–V)0 ∼0m,8 değerleri ile belirtilen 

bir noktaya kadar uzanan bir alt dev kolu vardır. Bu noktadan sola doğru bir yatay kol 

uzanır. Küresel kümelerin tümünün yatay kolunda (B–V)0’ın 0m,2 ile 0m,4 değerleri 

arasında bir boşluk bulunmaktadır. MV∼Om, (B–V)0  ∼ 0m,8 noktasından yukarıya ve 

sağa doğru uzanan bir dev kolu bulunmaktadır.  
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Sadece F5 ve daha geri tür yıldızlar anakolda yer almaktadır. Daha ön tür yıldızlar 

kırmızı devler koluna evrimleşmişlerdir. 0.2<B–V<0.4 aralığında bir boşluk olduğu 

(değişen yıldızlar boşluğu) açıkça görülmektedir. Burada kırmızı dev kolu (asimtotik 

dev kolu) daha az belirgindir. Dev ve alt dev kollarının biçimi kümeden kümeye 

değişmektedir. Değişik kütlelere sahip yıldızların anakoldan ayrıldıktan sonra 

izledikleri evrim çizgisi, kümedeki yıldızların renk–parlaklık diyagramındaki deseni 

oluşturmaktadır. Anakoldan ayrılan yıldızlar alt dev ve devler koluna ilerler. Kırmızı 

devlere doğru evrimleşecek olan bu yıldızların izlediği yol, diyagramın sağ üst 

köşesinde yer almaktadır. Yatay kol üzerindeki yıldızlar bu evreyi geçmiş yıldızlardır. 

Kırmızı dev evresini tamamlayan bu yıldızlar anakolu keserek beyaz cüceleri 

oluştururlar. Bu durum 1 M ’lik bir yıldız için Şekil 15’de gösterilmiştir.  



 

 

Şekil 15. 1 M ’lik bir yıldızın renk parlaklık diyagramındaki evrim yolu. 

Küresel kümelerin renk–parlaklık diyagramlarında ortaya çıkan ayrıklıklar 

kimyasal bileşimden kaynaklanmaktadır. Açık kümelerle karşılaştırıldığında, küresel 

küme yıldızları ağır element bolluğu yönünden daha fakirdir. Bu yıldızların metal 

bolluğu ise Güneş’in % 10–%0.5’i kadardır. Renk–parlaklık diyagramlarından elde 

edilen evrim modelleri ve özellikle anakoldan ayrılma noktaları, küresel kümelerin 

yaşlarının 9–12.109 yıl arasında olduğunu belirtmektedir. Buradan hareketle küresel 

kümelerin ağır elementlerin çok az olduğu bir dönemde, yani samanyolunun oluştuğu 

dönemde oluştuğu söylenebilir. 

Gelişim teorisine  göre, O tipi yıldızları içine alan kümeler genç kümelerdir. 

Yıldızlar yıldızlararası madde bulutlarından meydana gelirler ve bir gaz kümesi şekline 

gelene kadar çekim etkisiyle büzülürler. Bu büzülmede açığa çıkan potansiyel enerjinin 

bir kısmı yıldızı ısıtır, öbür kısmı da ışınım enerjisi şekline geçer. Büzülen yıldızların 

sıcaklığı artar ve HR çizgesinde sola doğru hareket eder. Sonunda çekirdek, nükleer 

reaksiyonlar başlayacak kadar ısınır ve hidrojen helyuma dönmeye başlar. Bu yeni 

enerji kaynağı ile yıldızın çekirdeği daha ısınır ve iç basınç artar. Bu iç basıncın artışı 

çekim büzülmesini sona erdirir. Bu anda büzülmeden dolayı ışınım olmaz. Ancak 

nükleer enerjiden doğan ışınım enerjisi salınır. Bu kadar az enerjiden dolayı yıldızın 

parlaklığı yarım kadir azalır. Bu azalma anakola kavuşma sırasında çengel biçiminde 

görülür. Böylece yıldızın birinci gelişim evresi sona ermektedir. Kütleleri farklı olan 

yıldızların çekim büzülmesinin son bulduğu noktaların geometrik yerine “sıfır yaş 

anakol” adı verilmektedir. 
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Büzülme süresi;  

t1 = 5,04 M2/L 102 yıldır.  

Anakol yaşamı boyunca yıldız çekirdeğindeki hidrojenin 0,007’sini enerji 

üretmek için kullandıkça çekirdekte helyum toplanmaya başlamaktadır. Yapılan 

hesaplar bu durumda çekirdeğin yoğunluk ve sıcaklığının arttığını göstermektedir. 

Dolayısıyla nükleer enerji oluşumu hızlanır ve yıldızın ışınımı da yavaşça artmaya 

başlar. Bundan dolayı yıldız tamamen sıfır yaş anakol’da kalamaz. Yıldız kümesinin 

anakolu yavaş yavaş yükselir. Kütlesi ve ışınımı büyük olan yıldızların kimyasal yapısı 

da çabuk değişir. Anakolun parlak ucu daha hızlı yükselirken sönük uç daha yavaş 

yükselir. Bu yükselme ortalama olarak 1m civarındadır. Yıldızın çekirdeğinde H’in 

tamamen tükenerek He’a dönüşmesiyle artık çekirdeği ısıtacak enerji kaynağı kalmaz. 

Bundan sonra çekirdek büzülmeye başlar. Enerjinin bir kısmı bu büzülmeden dolayı 

meydana gelirken, öbür kısmı enerjide çekirdek çevresindeki H yanmasından meydana 

gelir. Bu değişmeler yıldızın anakolda sağa doğru hareketini sağlar. Dolayısıyla 

kümede anakoldan ayrılma noktası meydana gelir. Yıldız hayatının en uzun süresini 

anakolda geçirir. Bu süreyi veren formül SANDAGE–SCHWARSCHILD yıldız 

modelinden çıkartılmıştır. 

t2 = 1.1 × 10m (L /L) (M/M ) yıl 

HR çizgesinde 1,2 güneş kütleli bir yıldızın gelişimi bugün kabul edilen fikirleri 

özetlemektedir. İlk evrede yıldız büzülür ve sola doğru hareket eder. Burada Güneş’ten 

biraz büyüktür. Daha sonra kırmızı dev bölgesine geçer ve yarıçapı 100 milyon 

kilometreye yükselir. Kırmızı devden beyaz cüceye geçiş ise kesin olarak 

bilinmemektedir. Son evrede bir beyaz cüce olup, büyüklüğü yer kadar kalır.  
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Metalce fakir olan küresel kümelerin HR diyagramlarında dev koluyla birleşen bir 

yatay kol görülmektedir. Yıldızların yatay kola nasıl girdikleri bilinmemektedir. Bu 

yıldızlar hidrojen yakan kabuk kaynaklı ve helyum yakan helyum çekirdekli 

yıldızlardır. Hidrojen zarftan çok fazla kütle kaybetmiş ve sıcak yıldız kalmıştır. 

Zarflarında fazla kütle bulunduranlar kırmızı tarafta, az kütle bulunduranlar ise mavi 

tarafta yer almaktadır. Helyum çekirdeğinin kütlesi merkez sıcaklığının belirlediği için 

helyum parlaması sırasında tüm yıldızların helyum çekirdekleri aynı kütleye sahip 

görünmelidir. Fakat metalce fakir yıldızlar kütle kaybetmiş görünmelerine rağmen 

metalce zengin yıldızlar böyle görünmektedir. 

47 Tuc küresel kümesinin renk–parlaklık diyagramında anakol, dev ve altdev 

kollarının keskin olması bu küresel kümede çift yıldızların ya çok az ya da hiç 

olmadığını göstermektedir.  

Açık ve küresel kümelerin HR diyagramlarını karşılaştırmak çok zordur. Küresel 

kümeler açık kümelere göre daha az ağır elemente sahip olduğu için açık ve küresel 

kümelerin kimyasal bileşimleri arasında bir fark vardır. Bu fark da HR çizgesinde 

büyük bir etki meydana getirmektedir. 

1. Anakolun üst tarafında bulunan yıldız, tüm kümede evrime uğrayarak devler 

ve üst devler koluna geçmişlerdir. Bunun nedeni, küresel kümelerin yaşlı olmasıdır. 

2. Açık ve küresel kümelerin HR diyagramı karşılaştırıldığında, evrim yolarının 

birbirinden biraz farklı olduğu görülmektedir. Çünkü bu iki kümeyi oluşturan 

yıldızların kimyasal yapıları birbirinden farklıdır. 

3. Diyagramda RR Lyrae bölgesi olarak işaretlenen kısımda tüm yıldızlar, 

yalnızca Öbek II yıldızlarında bulunur. Bunun için bunlara küme değişenleri de denir.  
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VI. YILDIZ KÜMELERİNİN YAŞLARI 

Genelde yıldızların gelişim değişimlerinin en az 104 yıl olması beklenir. Gelişim 

yollarını karşılaştırmak için ise aynı yaş fakat farklı kütlede 105 yıldıza kadar yıldız 

bulunduran yoğun kümelerdeki yıldızlar incelenir. Şekil 16’da yaklaşık güneş kütleli 

yıldızların gelişim yolları gösterilmektedir.  

 

Şekil 16.  Farklı kütlelerdeki yıldızların (1, 1.004, 1.008 Güneş kütleli) gelişim yolları 
ve 1010 yıl sonraki konumları. 

Bu güneş benzeri yıldızların anakoldaki yaşam süreleri yaklaşık olarak 1010 yıldır. 

1 M  kütleli yıldızlar 1010 yıl sonra anakoldan ayrılırlar. 1,004 M  kütleli yıldızların 

yaşam süreleri 107–1010 yıl arasındadır. 1,008 M  kütleli yıldızlar kırmızı dev kolunun 

ucundayken 1,004 M  kütleli yıldızlar kırmızı dev koluna daha yeni ulaşmış ve 1 M  

kütleli yıldızlar anakoldan yeni ayrılmışlardır. Böylelikle farklı kütleli yıldızların 

gelişim yollarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. 
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Gelişim yolu boyunca yeterli yıldızın bulunması için alınan bir kümede çok 

sayıda yıldıza sahip olmamız gerekir. Eğer yıldızların hepsi aynı anda doğmuşlarsa HR 

diyagramında belli bir zamanda belli bir yaşta yıldızların üstünde toplandığı bir çizgi 

görülmektedir. Bu eş zaman çizgileri belli kütleli yıldızların gelişim yolları ile çakışır. 

Şekil 17’de Pal 12’nin 12 × 109 yıllık kuramsal eş zaman çizgileri ile gözlemlerin iyi 

uyuştuğu görülmektedir.  

 

Şekil 17.  Pal 12 kümesi için 12 Milyar yaşlık kuramsal eş zaman çizgileri ile 
gözlemlerin karşılaştırılması. 

Bununla birlikte yaş ve yalnızca renk tayf analizinde ağır elementlerin kimyasal 

bolluğu gibi düzeltilmesi gereken bazı parametreler vardır. He bolluğu tam olarak belli 

değildir. 

Karşılaştırma yapılmadan önce gerekli tüm adımlar gözönüne alınmalı, gözlenen 

ve hesaplanan eş zaman çizgileri arasındaki uyuşmadan emin olunmalıdır. Kuramsal 
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olarak L ve Te hesaplanabilir. Gözlemlerden de mV ve B–V değerleri saptanır. Metal 

bollukları, yıldızlararası kızıllaşma, uzaklıklar ve yıldız atmosferleri kuramları da göz 

önüne alınarak bu değerler arasında bir bağıntı kurulur. 

Bu yolla küresel küme yıldızlarının yaşları genellikle 12 ile 17 milyar yıl arasında 

elde edilir. Açık yıldız kümelerinde eş zaman çizgileri yöntemi kullanılarak yaş hesabı 

yapılamamaktadır. Çünkü küçük kütle aralığında yeterli yıldız bulabilmek için çok 

sayıda yıldız içeren kümeler değillerdir. Dolayısıyla eş zaman çizgilerini kullanarak 

gelişim yollarını incelemek çok uygun değildir. Büyük kütleli yıldızların gelişim 

yollarının incelenmesi en iyi, ardalan yıldızlarının ışık ölçüm verilerinde büyük saçılma 

olmasına rağmen Macellan bulutlarındaki yoğun genç kümelerce sağlanmaktadır. 

VI.A. Lindoff Yöntemi 

Kümelerin yaşlarının tayini için anakolun bitme noktası kullanılmıştır. Lindoff 

yaptığı araştırmalar sonucunda devler bölgesindeki yıldızların kümenin yaşının bir 

fonksiyonu olacağını düşünmüştür. Yaş parametresi olarak anakolun en parlak 

yıldızının salt parlaklığı seçilmiştir. Küme anakolunun üst ucunda gelişim çok hızlı 

olduğundan aynı yaştaki kümelerin en parlak yıldızlarının yerleri birbirinden farklı 

olabilir veya başka kümedeki yıldız sayısı da en parlak yıldızın konumunu etkileyebilir. 

Parlak yıldıza yakın bölgede ne kadar fazla yıldız varsa anakolun bitiş noktasını o kadar 

güvenli belirleyebiliriz. Lindoff en parlak yıldız yerine ikinci parlak yıldız seçildiğinde 

tesadüfi ve düzenli yanılgıların azalacağını göstermiş ve ikinci parlak yıldızla belli bir 

parlaklık sınırındaki yıldız sayısının kullanılmasını düşünmüştür. Bu yöntemde yaş 

parametresi şöyle bulunmaktadır;  
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Önce gözlenen V ve B–V değerleri MV ve (B–V)0 değerlerine dönüştürülür. 

Anakol üzerindeki ikinci parlak yıldızın parlaklığı M2 ile gösterilmektedir. Sonra ikinci 

parlak yıldızdan 2m sönük parlaklık sınırına kadar yıldız sayımı yapılır. Yani;  

ML = M2 + 2m 

kadar olan yıldızlar alınır. En parlak yıldızdan ML sınırına kadarki yıldız sayısı NL ise 

yaş parametresi,  

Γ = M1/2(N
L+1

) + ∆Γ 

ile belirlenmektedir. Burada M1/2(N
L+1

) ; 1/2(NL + 1)’inci yıldızın salt parlaklığı, ∆Γ‘de 

düzeltme terimidir.  

Γ; N, yıldızın ortancasının salt parlaklığının ve aynı zamanda yaşın bir 

fonksiyonudur. O halde; Γ = f(NL, t) yazılabilir. Her küme için tek bir Γ değeri vardır. 

Bu değer NL sayısına bağlıdır. Lindoff özel bir NL = 25 sayısı kullanmıştır. Bu da Γ25  

ile gösterilmektedir. Γ ile Γ25 arasındaki fark ∆Γ  düzeltmesi olarak alınır. Lindoff  Γ =    

f(NL, t) fonksiyonunu teorik olarak hesaplamıştır. Buradan  Γ su bilinen bir kümenin 

yaşı saptanabilir.  

VI.B. Sandage Yöntemi 

Anakoldan ayrılma noktasında eğim artmakta ve yıldız anakoldan ayrılmaktadır. 

1930’da Trumpler anakoldan ayrılma noktasıyla küme yaşının ilgisi olduğunu ortaya 

koymuştur.  
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Yıldızlararası ortamda oluşan bir yıldız büzülerek anakola gelirken, büzülme 

sırasında merkez sıcaklığını arttırarak belli bir kritik değere ulaştığında termonükleer 

tepkimeler başlamaktadır. Büzülmenin durmasıyla kararlı bir konum oluşur ve yıldız 

anakolda yaşamını sürdürür. Kararlı yıldızın ışınım gücü doğrudan doğruya başlangıç 

kütlesine bağlıdır. Nükleer reaksiyonların başlamasıyla yıldızın yapısı değişmeye 

başlayacaktır. Bu yapı değişiklikleri ile ilgili hesaplamalar Schölberg ve Chandrasekhar 

tarafından yapılmıştır. Bu hesaplamalara göre gelişmekte olan yıldız çekirdeğindeki 

hidrojenin kritik bir değeri olan qc’yi kaybedinceye kadar anakolda kalmaktadır. Daha 

sonra yıldız sağa doğru ayrılıp kırmızı devler bölgesine hareket eder.  

Bir kümenin aynı anda doğan yıldızlarından belli ışınım gücünden daha parlak 

olanları merkezdeki kritik kütleyi tüketip anakoldan ayrılmaktadır. Bundan daha az 

ışınım gücüne sahip yıldızlar kritik kütleden daha az kütleyi tükettikleri için anakolda 

bulunurlar. Nükleer enerjinin miktarı kütle eksilmesinden tahmin edilir. Dört H 

çekirdeği veya proton birleşmesiyle bir He çekirdeği veya alfa parçacığı oluşturur. Bu 

sırada kütlesinin % 0,7’sini kaybederek enerjiye dönüştürür.  

Enükleer = ∆ m . c2 = 0.1 × M × 0,007 × c2 = 6,3 . 1017 Merg 

H kütlesinin 0.1’i He’a dönüştüğünde kaybedilen toplam enerjinin bir kısmı 

nötrinolarla kaybedilir. Başlangıç kütlesinin bir kısmı da He’dan oluşmaktadır. Bu 

enerjinin ışıtmaya bölümü ile t yıldızın anakolda kalma süresi, yani yaklaşık olarak 

ömrü hesaplanmış olur.  

t = Enükleer/L 

Eğer doğrudan kütle = ışıtma bağıntısı kullanılırsa,  
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(L/L ) α (M3.5/ M ) 

⇒ (t/t ) α (M/M ) (L /L) α (M/M ) (M /M3.5) 

⇒ (t/t ) = (M/M )–2.5 

elde edilir.  

Tbüz = 
anakol

2

L
R2

GM

tükettiği
ürettiği

=        anakola gelme zamanı,  

Eg = 
R2

GM2

    çekim enerjisidir.  
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