
Evren En Az 75 Milyar 
Ifl›ky›l› Geniflli¤inde 
Tüm evreni dolduran mikrodalga fon ›fl›n›m›
üzerinde duyarl› ölçümler yapan Wilkinson
Mikrodalga Düzensizlik Sondas› (WMAP)
uydusunca gönderilen verilerin yeni bir ince-
lemesi, evrenimizin 24 gigaparsek (75 milyar
›fl›ky›l›)ndan daha küçük bir topolojik ölçe¤e
sahip olamayaca¤›n› ortaya koydu.
Yeni incelemenin nedeni, geçti¤imiz y›l
ortaya at›lan, ve evrenin sonlu olmas›-
na karfl›n sonsuz gibi görünebilece-
¤i yolundaki iddialar. Bu görüfllere
göre evren, fayans gibi ayn› bi-
çimli yap›lardan döflenmifl olabi-
lir ve ›fl›k ›fl›nlar› da kendilerini
sürekli olarak bu yap›lar çevre-
sine sarabilirler. 
Yeni incelemede araflt›rmac›lar,
bu tür dolanman›n iflareti say›la-
bilecek olan, ters yönlerde konufl-
lanm›fl, kozmik mikrodalga fonun-
da benzer s›cakl›k dalgalanmalar›
örüntüsü tafl›yan daireler aram›fllar.

E¤er evren sonluysa ve “son saç›lma yüzeyi”
denen yüzeyden küçükse, mikrodalga fon
›fl›n›m›nda ayn› yap›n›n ço¤ul görüntülerinin
izlenebilmesi gerekir. “Son saç›lma yüzeyi”,
evren henüz 300.000 yafl›ndayken daha ön-
ce serbest halde dolaflan ve fotonlar›n ikide

bir saç›lma-
s›na

yol açt›klar› için ›fl›n›m›n kaçmas›na engel
olan ve dolay›s›yla evreni  opak bir köz du-
rumunda tutan elektronlar›n, evrenin yete-
rince so¤umas›yla birlikte atom çekirdekle-
rince yakaland›¤› ana verilen isim. Bu andan
itibaren fotonlar (yani ›fl›n›m) saç›lmadan
serbestçe uzaya da¤›l›yorlar (Bu nedenle
son saç›lma deniyor) ve evren art›k görünür
hale geliyor. Son saç›lma an›nda bafll›ca ga-
ma ve X-›fl›n› fotonlar›ndan oluflan ›fl›n›m, ev-
renin genifllemesi ve so¤umas› sonucu, gü-

nümüzde 2,7 Kelvin (yaklafl›k – 270°C
s›cakl›¤a karfl› gelen mikrodalga foton-
lar› olarak tüm evreni dolduruyor ve
“kozmik mikrodalga fon ›fl›n›m›”
diye adland›r›l›yor. 
Bu fon ›fl›n›m üzerinde tekrarlayan
yap›lar›n görülmemesi üzerine,
araflt›rmac›lar evrenin geniflli¤i
için alt s›n›r olarak 75 milyar ›fl›k-
y›l› ölçe¤ini belirlediler. Bu, eski

gözlemlerin izin verdi¤i alt s›n›rdan
10 kat daha büyük bir ölçek. 
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Afrika’da kurulu “de¤iflik” bir teleskopun
gökadam›z Samanyolu’nun merkezinde kar-
fl›madde parçac›klar›n›n birbirini yoketme-
sinden kaynaklanan gama ›fl›nlar› belirledi¤i
yolundaki rivayetler, teleskopu yöneten Al-
man astrofizikçi taraf›ndan do¤ruland›.  An-
cak, Heidelberg’deki Max Planck Nükleer Fi-
zik Enstitüsü’nden Werner Hofmann, ger-
çekten de Samanyolu merkezinden gelen
fliddetli bir gama ›fl›n› ak›s› belirlemelerine
karfl›n kayna¤›n s›radan maddeden oluflan
bir flok dalgas› olabilece¤ini aç›klad›. Hof-
mann, “karfl›madde, gama ›fl›nlar›n›n en il-
ginç kayna¤› olabilir; ama ne var ki, gördü-
¤ümüzün en do¤al aç›klamas› de¤il” dedi. 
Hoffmann ve çeflitli ülkelerden 100 kadar
araflt›rmac›n›n Samanyolu merkezini gözle-
dikleri Yüksek Enerji  Stereoskopik Sistem
teleskopu HESS, asl›nda her biri 100 metre-
kareden fazla alana sahip dört çanak anten-
den oluflan bir dizge. Do¤rudan hedefe kitle-

nen s›radan teleskoplardan fark›, Dünya at-
mosferine çarpan gama ›fl›nlar›yla kozmik
›fl›nlar› gözlemesi. Bu yüksek enerjili foton
ve parçac›klar atmosferdeki moleküllere
çarpt›klar›nda, çok say›da farkl› ikincil par-
çac›ktan oluflan sa¤anaklar yarat›yorlar ve
bunlar›n aras›ndaki yüklü parçac›klar atmos-
ferden geçerken, Cerenkov ›fl›n›m› denen
mavimsi ›fl›k izlerine yol aç›yorlar. HESS’in
çanaklar›n›n görevi, bu ›fl›klar› kaynaklar›na
kadar takip etmek. 
Evrenin oluflumunu aç›klayan kuramlara
göre, öteki gökadalarda oldu¤u gibi Saman-
yolu da büyük bir karanl›k madde halesinin
içinde yüzüyor. Karanl›k maddenin, y›ld›z ve
gezegenlerdeki s›radan maddenin kütlesin-
den 10 kat fazla oldu¤u hesaplan›yor. Bir
baflka popüler kurama göre de karanl›k
madde büyük ölçüde Zay›f Etkileflimli Ka-
ranl›k Madde (WIMP) denen gizemli madde
parçac›klar›ndan olufluyor. Bunlar evreni

doldurmakla birlikte, varl›klar› ancak kütle-
çekimi etkileri nedeniyle hissedilebiliyor. Yi-
ne kurama göre iki WIMP çarp›flt›¤›nda bir
çok baflka parçac›¤›n yan›s›ra gama ›fl›nlar›
saç›yorlar. Bu çarp›flmalar›n da en çok,
WIMP’lerin dev kütleli karadelik çevresinde
yo¤un bir topak oluflturduklar› düflünülen
Samanyolu merkezinde meydana gelmesi
bekleniyor. HESS’in saptad›¤› sürekli gama
›fl›n› sinyali, gerçekten de gökada merkezin-
deki çok küçük bir alandan gelmekle birlik-
te, Hofmann bir karanl›k madde çarp›flmas›
yorumunu zorlayacak sorunlar bulundu¤u-
nu belirtiyor. Bir kere, enerjinin özellikleri,
uzaydaki da¤›n›k maddeye çarpan s›radan
atomlar›n yol açt›¤› flok dalgas›n› ça¤r›flt›r›-
yor. Bu atomlar, merkezdeki dev karadelik
yak›nlar›nda meydana gelmifl bir süpernova-
n›n, karadelik çevresindeki güçlü manyetik
alanlarca h›zland›r›lm›fl at›klar› olabilir. Ay-
r›ca, gözlenen gama ›fl›nlar›n›n enerjileri öy-
lesine yüksek ki, bunlar› meydana getiren
WIMPler olsayd›, enerji cinsinden ifade
edilen kütlelerinin 12 trilyon elektronvolt ol-
mas› gerekirdi. Bu kütleyse Süpersimetri
modellerinde varl›¤› öngörülen a¤›r par-
çalar›n kütlelerinden 10-100 kat fazla. Arafl-
t›rmac›lar, flimdiye kadar 2003 y›l› sonunda
devreye giren ilk iki teleskoptan gelen
verileri inceleyebilmifller. S›ra dört teles-
kopun bir arada derledi¤i verilerin taran-
mas›na gelince, resmin berraklaflaca¤›
düflünülüyor. 
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Karanl›k Madde Gözlemi fiok Yaratt›!
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