
Evreni oluflturan madde ve enerjinin yeni ve
daha duyarl› bir say›m›, bir y›l önce
Wilkinson Mikrodalga Anizotropi Sondas›
(WMAP) adl› uydunun kozmik mikrodalga
fon ›fl›n›m› üzerinde yapt›¤› ölçümlere
dayanan verilerle flafl›lacak bir uyum içinde
ç›kt›. Pennsylvania Üniversitesi’nden Max
Tegmark yönetiminde 60 kadar
biliminsan›nca yürütülen çal›flmada, Sloan
Say›sal Gökyüzü Taramas› (Sloan Digital
Sky Survey – SDSS) kapsam›nda flimdiye
kadar yerleri ve uzakl›klar› belirlenen
205.000’den fazla gökadaya ait veriden
yararlan›lm›fl. Araflt›rmac›lar›n bu sonuçlara
var›rken kulland›klar› anahtar, gökadalar›n
kümeleflme biçimleri. Çünkü evrenin yafl›,
kozmik geniflleme  tarihi ya da evrendeki
karanl›k madde ve karanl›k enerjinin
miktarlar› farkl› olsayd›, gökadalarda izlenen
kümelenme özellikleri de farkl› olurdu.
Dolay›s›yla, “kuvvet tayf›” diye bilinen bir
grafikle ifade edilen kümelenme verilerinden
yola ç›karak geriye do¤ru giden
araflt›rmac›lar, gözlemlere en uygun düflen
bir kozmik parametreler dizisine
ulaflabiliyorlar. Kuvvet tayf›, evrenin ilk
zamanlar›ndaki yo¤unluk farkl›l›klar›n› da
içerecek biçimde geniflletilirse,
belirsizliklerin genli¤i daha da küçülüyor.
Bu yo¤unluk farklar›, Büyük Patlama’dan
yaklafl›k 300.000 y›l sonra evren yeterince
so¤uyup serbest elektronlar atom
çekirdeklerince yakalan›nca, ›fl›n›m›n
(fotonlar) elektronlardan saç›lmaks›z›n ilk
kez uzaya da¤›lmas›n›n bugünkü fosil izi
olan kozmik mikrodalga fon ›fl›n›m›
üzerindeki çok küçük s›cakl›k farklar›
biçiminde gözleniyor. WMAP’›n bir
derecenin 100.000’de biri kadar farklar› bile
saptayan duyarl› alg›lay›c›lar›yla gözledi¤i
de, iflte bu  s›cakl›k farklar›. 

Geçen y›l›n WMAP verilerinin, (2 aç›
derecelik bir alan› kapsayan) 2dF Gökadalar
K›rm›z›ya Kayma Taramas› adl›, farkl› bir
teknikle, farkl› bir grupça yürütülen, farkl›
bir araflt›rman›n sonuçlar›yla
birlefltirilmesiyle var›lan sonuçlar, evrenin
yafl›n› 200 milyon y›ll›k bir yan›lma pay›yla
13,7 milyar y›l olarak ortaya koyuyordu.
Yine ayn› tabloya göre evrendeki maddenin
ancak %4’ü tan›d›¤›m›z “baryonik”
maddeden, %23’ü ise niteli¤i ve özellikleri
bilinmeyen, ancak varl›¤› yapt›¤› kütleçekim

etkisiyle hissedilen “karanl›k madde”den
olufluyor, evrenin geri kalan %73’ünüyse
yine gizemli bir “karanl›k enerji” meydana
getiriyor. 
Tegmark ve ekibinin vard›¤› sonuçlar da
hafifçe farkl› olmakla birlikte, genelde
yukar›daki verilerle  uyum içinde. Yeni
tabloya göre evrenin yafl›, yine 200 milyon
y›ll›k bir hata pay›yla 13,5 milyar y›l. 
Öteki parametreler de yandaki tabloda
görüldü¤ü gibi. 
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Evren ‹çeri¤inin “‹nce” Tablosu

Dalgalar Birleflince
Chandra Uzay Teleskopu’nun saptad›¤› x-

›fl›n› görüntüleri (mavi) optik (yeflil) ve

radyo (k›rm›z›) dalgaboyunda al›nan

görüntülerle birlefltrilerek, Samanyolu’nun

uydusu Büyük Magellan Bulutu adl›

gökadada yer alan N63A adl› süpernova

art›¤›n›n detayl› bir resmi oluflturuldu. X-

›fl›n› par›lt›s› süpernova patlamas›n›n

yaratt›¤› flok dalgas› taraf›ndan 10 milyon

°C’ye kadar ›s›t›lan maddeden

kaynaklan›yor. Süpernova kal›nt›s›n›n yafl›

2000-5000 y›l aras›nda tahmin ediliyor.

Optik ve radyo ›fl›¤›, kal›nt›n›n merkezinde

en yüksek de¤eri al›yor. Kal›nt›, burada x-

›fl›¤› görüntüsü içinde üçgen biçimli bir

delik biçiminde ortaya ç›k›yor. Delik, x-

›fl›nlar›n›n, kal›nt›n›n Dünya’ya en yak›n

taraf›nda bulunan so¤uk ve yo¤un bir gaz

bulutunca so¤urulmas› sonucu ortaya

ç›k›yor. fiok dalgas›n› bu bulutu da içne

almaya bafllad›¤› görülüyor. fiok

dalgalar›yla gaz bulutlar› aras›nda bu tür

çarp›flmalar yeni y›ld›z oluflumlar›n›n

habercisi.


