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Evrenin Geçmifli ve
Gelece¤ine Yolculuk

Evrenin, bundan 12 ya da 15 milyar
y›l önce inan›lmaz s›cakl›k, yo¤unluk
ve küçüklükteki bir zerreci¤in, temel
do¤a kuvvetlerinin özdeflli¤inin
bozulmas› sonucu meydana gelen bir
Büyük Patlama sonucunda olufltu¤u
konusunda kozmologlar aras›nda
fazla görüfl fark› yok. Ama ifl evrenin
gelece¤i konusuna
gelince çatallafl›yor. Son
derece geliflmifl
araçlarla, duyarl›
teleskoplarla ve yarat›c›
yaklafl›mlarla yap›lan
gözlemler, evrenin
genifllemekte oldu¤unu
ortaya koyuyor.
Anlafl›l›yor ki,
kütleçekiminin üstün
gelmesi sonucu evren
tekrar kendi üstüne
çöküp sonsuz
yo¤unlukta bir atefl
noktac›¤› halinde
bafllad›¤› yere
dönmeyecek. Böyle bir
çöküfl için gerekli
madde miktar› evrende
bulunmuyor. Gözlemler,
görünen maddenin
evrende varoldu¤u
hesaplanan tüm maddenin yüzde
beflinden az oldu¤unu gösteriyor.
Baflka bir bulgu da, neden olufltu¤u
tam olarak bilinmeyen karanl›k
madde de dahil tüm maddenin,
evrendeki enerji yo¤unlu¤unun ancak
üçte birine karfl›l›k geldi¤i. 
Sorunsa bütün bunlar›n ne anlama
geldi¤inde dü¤ümleniyor. Kimine
göre bulgular, evrenin kritik h›zla
geniflledi¤i ve çemberi neredeyse düz
say›labilecek bir yap› sergiledi¤ini
gösteriyor. Kimine göreyse evren
kritik h›zda de¤il, bunun çok
üstünde, üstelik giderek ivmelenen
bir h›zla gelifliyor. Evreni yönetense,
kütleçekimine ters bir etki yapan itici

bir boflluk enerjisi, ya da moda
deyimiyle bir karanl›k enerji. ‹ki taraf
da görüfllerinde iddial› ve israrl›.
Evren  düz diyenler, görüfllerini
balonla yap›lan ve geçti¤imiz aylarda
sonuçlar› aç›klanan bir dizi ölçüme
dayand›r›yorlar. BOOMERANG ve
MAXIMA adl› deneyler, Mikro Dalga
Fon Ifl›n›m› içindeki s›cakl›k (yani
yo¤unluk) farkl›l›klar›n›n ölçümüne
dayan›yor. Bu ›fl›n›m, evrenin yaln›zca
300 000 yafl›nda iken sahip oldu¤u
s›cakl›k ve yo¤unlu¤u yans›t›yor.
Evren geniflledi¤i için
elektromanyetik tayf›n mikrodalga
bölümüne kaym›fl bulunan bu ›fl›n›m,

bugün 2.7 K eflde¤er s›cakl›kta
ölçülüyor. Daha önce COBE
uydusunca yap›lan ve BOOMERANG
ve MAXIMA deneyleriyle duyarl›l›¤›
yükseltilen ölçümler, bu ›fl›n›m içinde,
sonradan bugünkü gökada
kümelerini oluflturacak yo¤unluk
farklar›n› belirlemifl bulunuyor.
BOOMERANG ve MAXIMA deneyleri
ayr›ca bu dalgalanmalar içinde kritik
h›zla geniflleyen düz evren modelini
destekleyen fliflme kuram›n›
do¤rulayan bulgular da ortaya
koymufl bulunuyor.
Gelgelelim,  çok uzak gökadalarda
meydana gelen baz› süpernova
patlamalar›n› duyarl› biçimde

gözleyen baflka araflt›rmac›lar da,
bunlar›n evrenin giderek artan bir
h›zla geniflledi¤ini ortaya koydu¤unu
belirtiyorlar. Her ikisi de farkl› ve
önemli sonuçlara götüren iddialardan
hangisi do¤ru. ‹flte NASA  taraf›ndan
30 Haziran’da  uzaya f›rlat›laca¤›
aç›klanan MAP (Microwave
Anisotropy Probe)  adl› uydu, fon
›fl›n›m› içindeki  s›cakl›k (yo¤unluk)
farklar›n› ola¤anüstü duyarl›l›kla
saptayarak bu ve benzeri sorulara
cevap getirecek. MAP uydusu fon
›fl›n›m› içindeki s›cakl›k farkl›l›klar›n›
bir derecenin milyonda biri
duyarl›l›kla saptayabilecek ayg›tlarla

donat›lm›fl. Buna
karfl›l›k BOOMERANG
ve MAXIMA
deneylerinde kullan›lan
araçlar›n duyarl›l›¤›,
ancak yüz binde bir
mertebesine kadar
ç›kabiliyordu. 
MAP, kozmologlar›n
heyecanla bekledikleri
verileri toplayabilmek
için ola¤anüstü
tasar›m›n›n yan› s›ra,
Dünya çevresinde
oturaca¤› ola¤anüstü
bir konumdan da
yararlanmak üzere
gelifltirilmifl. Bu, ‹talyan
as›ll› Frans›z
matematikçi Josef
Lagrange’in ad› verilen
özel noktalardan biri.
Lagrange, birbirleri

çevresinde dolanan iki kütlenin
yak›nlar›nda, daha küçük üçüncü bir
kütlenin esas iki kütleye sabit
uzakl›kta kalarak dolanabilece¤i befl
nokta belirlemiflti. MAP uydusunun,
k›saca L 2 diye adland›r›lan ikinci
Lagrange noktas›na oturtulmas›
planlanmaktayd›. Bu noktalar
üzerinde bulunan uydulara çok az
yak›t kullanarak yörüngelerini
koruma olana¤› sa¤l›yor. L2 noktas›,
Günefl’e ters yönde, Dünya-Ay
uzakl›¤›n›n dört kat› uzakl›kta bir
nokta. Buras›, uyduya çok az yak›t
kullanarak yörüngesini koruma
imkan› sa¤l›yor.
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