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Büyük Birle şik Kuram 
 

Doğaya bakış açımızda köklü bir değişim süregelmektedir. Yeni yaklaşımda, çeşitlilik, 
zaman, ve karmaşıklık  kendini en çok duyumsatan etmenler olarak ortaya çıkıyor. Makine 
çağı ve Newton mekaniğinin bir dizi kavramları yerini Yüksek Teknoloji Çağının ve kuantum 
mekaniğinin kavramlarına bırakıyor: kararlılık kararsızlığa, düzen düzensizliğe, doğrusallık 
doğrusal olmayan ilişkilere, zamansızlık da zaman bağımlılığına yol veriyor. Yeni bir bilimin 
mayalandığı ortada! Bir önceki çağın bilimsel yaklaşımı, dizgeleri parçalarına ayırmaktı; 
ancak ayrılan parçaların yeniden biraraya getirilerek bütüne ulaşma işlemi unutuldu! Bu 
görevi, bugünkü devrim üstlenmiş durumda: fizikle dirimbilim (biyoloji), şansla zorunluluk, 
bilimle insan değerleri yepyeni bir çatı altında yeniden biraraya getiriliyor. 
 
 İnsanlık, doğanın temel bir düzeyde basit ve kararlı olduğu “yanılgısına” Bohr’un 
atomun gezegen modeli ve Einstein’ın Birleşik Alan Kuramı bağlamlarında da kapılmıştı. 
Zaman geçtikçe evrensel yasaların yalnızca kararlı dizgelerde geçerli olduğunu, diğer yandan 
evrenin büyük bir bölümünde evrimin, kararsızlıkların, basitlik yerine karmaşıklığın ve çok 
çeşitlili ğin süregeldiğinin ayırdına vardık. Ayrıca, temel doğa yasaları dediğimiz şeyler 
gerçekten temel mi? Zamanın ilerlemesiyle Tanrı’nın yerine doğa, ilahi yasalar yerine doğa 
yasaları geçmedi mi? 
 
 1927 yılında Solvay Konferansında Einstein ile Bohr arasında geçen o sıcak 
tartışmaların özünde, ‘Kuantum kuramı kapalı mı açık mı?, daha derin bir düzeyde temel bir 
yasa arayalım mı aramayalım mı?’ seçeneklerinin savaşımı yatıyordu. Havada uçuşan kilit 
sözcükler “complete” (tam, tamamlanmış) ve “incomplete” (eksik, tamamlanmamış) idi. Bu 
sözcüklerin sözlük anlamları tartışmanın özünü yansıtmayabilir. Solvay’de geçen tartışmanın 
özünde temel kuram ve yasalar bulma saplantısı, yani son bilgi saplantısı yatıyordu. Bu çaba 
mutlak olanı bulma çabasıydı. Günümüzde de “Büyük Birle şik Kuram” (BBK)  olarak 
adlandırılan benzer bir çaba, Büyük Patlamacı evrenbilimcilerle parçacık fizikçilerini 
birbirlerine giderek daha da yaklaştırdı. Bu yazıda, plazma evrenbilimcilerden biri olan Eric 
Lerner’in “The Big Bang Never Happened” adlı kitabında BBK  ya bakışını inceleyeceğiz. 
Yazının geri kalan bölümü Lerner’in görüşlerini yansıtıyor; araya girip kendi görüşlerimi de 
belirtme özgürlüğünü kullandım. 
   
“Evrenbilim ve parçacık fiziğinin herikisi de, “tümdengelimsel usa vurma” yöntemini 
kullanıyor. Bu yönteme başvuranların hepsi değilse bile çoğu, kuramlarının gözlem ve/veya 
deneyler karşısında ne denli tutarlı olduğunu görme kaygısına kapılmıyorlar. Parçacık 
fizikçilerinden A. Zee 1986 yılında yayınlanan Fearful Symmetry: The Search for Beauty in 
Modern Physics adlı kitabında, “...önce matematiksel güzelliği gözetelim; gerçek nasıl olsa 
arkadan gelir” gibisinden bir saptamada bulunuyor. Bu iki bilim dalı (son zamanlarda 
ulaştıkları konumlarını dikkate alırsak bunlara bilim dalı demekten çok ‘metafizik araştırma 
programları’ demek daha doğru olacak!) yalnızca kullandıkları yöntemle değil içerikleri 
açısından da birbirine benzemektedir. Parçacık fizikçileri için Büyük Patlama, “kusursuz 
bakışıklığın” (perfect symmetry)   altın çağını oluşturuyor.  
 
 “Oysa ki bugün içinde yaşadığımız evren hiç de bakışık değil. Bildi ğimiz dört doğa 
kuvveti değişik yeğinliklerde ve değişik biçimlerde etkileşim sergilemektedir. Dört kuvvet 
içinde en zayıf olanı çekim kuvvetidir. Örneğin, iki elektron arasındaki çekim kuvveti, bu 
elektronların elektriksel itme kuvvetinden 10 42 kez daha zayıftır. Ancak, çekim kuvvetinin 
etki erimi “sonsuzdur” ve daima çekici özelliğe sahiptir. Diğer bir deyişle, iki kütle birbirini 
daima çeker, hiçbir koşul altında, hiçbir zaman itmez. Hemen anımsamakta yarar var; 
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enflasyonist evren modelinin savunucuları, erken evren aşamalarında negatif basıncın, 
negatif etkin çekimsel kütleye neden olduğu ve çekim kuvvetinin o çağlardaki evre geçişi 
sırasında  itici bir özellik kazandığı savını ileri sürerler. Dört kuvvet içinde en güçlü olanı 
elektromanyetik kuvvettir. Küçücük bir mıknatısın, masa üzerinde duran bir metal parçasını 
Yer’in çekim alanına karşın, havaya kaldırabildiğini biliyoruz. Elektromanyetik kuvvetlerin 
etki erimi de çekim kuvvetininki gibi “sonsuz”dur. Ancak, çekim kuvvetinden farklı olarak, 
elektromanyetik kuvvetler hem çekici  hem de itici  olabilir. Zayıf kuvvet ve  Güçlü kuvvet’in 
etki erimi atom çekirdeğinin çapı veya 1 cm nin yaklaşık trilyonda biri denlidir. Zayıf kuvvet 
elektromanyetik kuvvetten 108 kez daha zayıf iken, Güçlü kuvvet elektromanyetik kuvvetten 
2000 kez büyüktür. Güçlü kuvvet de hem çekici hem de  itici  olabilir. Zayıf kuvvet ise ne 
çekici ne de itici  özelliğe sahiptir. Zayıf kuvvetin başlıca görevi, nükleer parçacıkların 
bozunmasını sağlamaktır. 
 
 “Dört kuvvetin de etkileşim biçimi bakışık olmaktan uzaktır. Örneğin, temel 
parçacıkların çoğu, tıpkı bir topaç gibi, bir eksen çevresinde dönerler. Buna parçacığın spini 
veya açısal momentumu denir. Çok sevdikleri bakışıklığa sonsuz güvenleri olan kuramsal 
parçacık fizikçileri bir zamanlar tüm kuvvetlerin tüm spinlere aynı biçimde etki edeceğini 
düşündüler. Ancak sonraları, durumun hiç de böyle olmadığı ortaya çıktı! Zayıf kuvvet “sol 
el” kuralına göre etkir. Bir atom çekirdeği bozunmaya uğrayıp bir elektron saldığında, 
elektronun spini çoğunlukla devinim yönündedir; diğer bir deyişle, “sol el” kuralına göre 
açılmış olan vida yivleri yönündedir. Parçacık ve anti parçacıklar hemen hemen tüm 
durumlarda birbirinin ayna görüntüsü gibi davranırlar. Örneğin, bir çekirdek bozunması 
sırasında salınan pozitronun spini  “sağ el”  kuralına göredir. Kaldı ki, bu kuralın bile geçersiz 
olduğu durumlar vardır. Kısa ömürlü bir parçacığın bozunması sürecinde anti parçacık, 
parçacıktan daha hızlı bozunur. Kısacası, zaman bakışıklığı da her zaman işlerlikte değildir.  
 
 “Parçacıkların sahip olduğu özelliklerin kendisi de bakışıklıktan uzak ve karmaşıktır. 
Asla bozunmaya uğramayan bir avuç kararlı parçacık vardır. Bunlardan ikisi, elektron ve 
protondur. Protonun kütlesi elektron kütlesinin 1836 katıdır. Fotonların ve nötrinoların kütlesi 
yoktur. Dahası, nötrinolar özdekle (maddeyle) çok çok zayıf etkileşir. 
 
 “Kararlı parçacıkların yanısıra, göreli olarak daha uzun ömürlü olan 22 tane parçacık 
vardır. Bu parçacıklar bozunur. Ancak bu parçacıkların ortalama ömürleri çarpışma 
süresinden (10 – 23 saniye)  daha uzundur. Adı geçen parçacıkların ömrü 10 – 20  saniye ile 15 
dakika arasında değişmektedir. Kararlı bir atom çekirdeğinde nötron da kararlı kalır. “Temel” 
parçacıkların kütleleri elektron kütlesiyle (me) karşılaştırıldığında 207 me - 5274 me aralığına 
düşer. Bu parçacıklardan bazıları elektrik yüklüyken bazıları da elektriksel olarak yüksüzdür. 
Protondan daha az kütleli olanlara leptonlar  ve mezonlar  denir. Bunlar, elektron, nötrino 
veya saf erkeye bozunurlar. Protondan daha ağır olan parçacıklara baryonlar  denir. Bunlar da 
protonlara bozunurlar. Mezonlar ve baryonlar güçlü kuvvetle etkileşirler. Leptonlar güçlü 
kuvvetle etkileşmezler.  
 
 “Bakışıklık tutkunları açısından daha da kötüsü, hızlandırıcılarda parçacık çarpışmaları 
sırasında ortaya çıkan, varlıklarına ilişkin dolaylı bilgi sahibi olduğumuz kısa ömürlü erke 
durumları vardır. Rezonans (zoruna titreşim) adı verilen bu erke durumlarından yüzlercesi 
bilinmektedir. 
 
 “Parçacık fiziği kuramcıları bu “karmaşaya” bir düzen ve bakışıklık sunmak amacıyla 
parçacık fiziğinin  “standart modeli” ni geliştirmişlerdir.  
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“Model, doğa kuvvetlerinin kuantlaştığını varsayar. Herbir kuvvet, o kuvvete özgü 
parçacıklarca taşınır. Kuvvet taşıyan bu parçacıklar diğer parçacıklarla “değiş tokuşa” 
girerler. Bu değişim sonunda bir kuvvet üretilir. Standart modelin hipotezine göre mezon ve 
baryonlar , “kuark”   adı verilen 6 değişik tür parçacıktan oluşmuşlardır. Bunların yanısıra, 6 
tür lepton bulunmaktadır: elektron, muon (µ), tauon(τ) ve üç tür nötrino(ν) . Elektromanyetik 
kuvveti fotonlar taşır; Zayıf kuvveti W ve Z parçacıkları taşır ve güçlü kuvveti taşıyan en az 8 
gluon vardır. Bu parçacıkların toplam sayısı 24 dür.  Herbirinin kendine öz kütlesi ve 
özellikleri vardır. “Kararlı” parçacık sayısı 26 dır. Standart kuram, herhangi bir kuark veya 
gluonun  bugüne dek dolaysız olarak gözlenememesinin sıkıntısını yaşamaktadır.  
 
 “Standart modelin sunabildiği bakışıklılık şöyledir: parçacıklar aşağı yukarı altılı 
kümeler biçiminde gruplanmıştır. Diğer yandan, doğanın özünde “kusursuz bakışıklık” 
olduğuna inanan kuramsal parçacık fizikçileri, “kendiliğinden bozulmuş bakışıklık” kavramını 
geliştirmişlerdir. Bu biliminsanlarına göre, erke ne denli yüksekse bakışıklık derecesi de o 
denli yüksek olacaktır. Özdek erke yitirdikçe bakışıklık kendiliğinden bozulacak ve sonuçta 
deneylerimizdeki bakışıksızlık gözlenecek veya algılanacaktır. Bakışıklık bozulmasını 
betimleyebilmek amacıyla sıkça başvurulan bir benzerlik vardır: suyun donması. Oda 
sıcaklıklarında su bakışıktır; moleküllerin dağılımı herhangi bir yönü yeğlemez. Ancak 
donduğunda, buzun yüzeyi, bakışıklığın bozulduğunu gösteren yönbağımlı (anizotropik) 
oluşumlar sergiler. Buna “bakışıklığın kendiliğinden bozulması” denir.  
 
 “Parçacık fizikçileriyle Büyük Patlamacıların yazgısal ilişkisi işte bu noktada 
yatmaktadır. Büyük Patlama, kusursuz bakışıklık ve ultrayüksek erkelerin baskın olduğu  
“altın çağı”  simgeler. Bu çağ, 10 – 43  saniye sürmüştür. Parçacık fizikçileri başlangıçta 
bakışıklığın baskın olduğunu varsayar. Bu kurguya göre, başlangıçta tüm parçacık ve 
kuvvetler tek türdü. Ancak, Büyük Patlama anını izleyen zaman aralığında evren genişlemeye 
ve dolayısıyla soğumaya başlayınca bakışıklık kendiliğinden bozulmaya başladı. Önce çekim 
kuvveti ayrıldı. Diğer üç kuvvetin oluşturduğu tek tür kuvvetten bağımsız bir kuvvet 
durumuna geldi. Daha sonra güçlü çekirdek kuvveti ve ardından da zayıf çekirdek kuvveti ve 
elektromanyetik kuvvetler ayrılarak “bağımsızlıklarını”  duyurdular! Tüm bunlar saniyenin 
çok çok küçük fraksiyonlarında gerçekleşti  

 
 “Benzer şekilde, başlangıçta tüm parçacıklar da kütle ve diğer özellikler açısından 
birbirine denkti, tek türdü. Günümüzde ise bu parçacıklar birbirinden olabildiğince farklıdır. 
 
 “Bakışıksızlığın kaynağına ilişkin başka kuramlar da vardır. Bunlardan önemli bir 
tanesini Ilya Prigogine  geliştirmiştir. 1988 yılında Physica  adlı bilimsel derginin 147A cilt 
ve 461 - 486 sayfalarında yayınlanan An Alternative to Quantum Theory  başlıklı bilimsel 
bildirisinde Prigogine, bakışıksızlığın, erke akısının artmasıyla birlikte ortaya çıkacağı 
hipotezini kullanıyor. Bundan başka, bakışıksızlıklar, ilerici, tarihsel gelişmeler olarak 
görülüyor. Bunun yanısıra, parçacık fizikçileri için bakışıksızlığın kaynağı, sıcaklığın 
azalması, “altın çağın” geride kalmış olmasıdır. Bu biliminsanlarına göre, ‘Tanrı, 
bakışıksızlığı, evreni ilginç kılmak için tasarlamıştır’.  
 
 “Dikkat edilirse, dört kuvvetin birlikteliği yalnızca uzak geçmişte, asla yeniden 
yaratılamayacak olan sıcaklıklarda olmuştur. Bu durum, elektrik ve manyetik kuvvetleri 
başarılı bir biçimde birleştirerek oluşturulan elektromanyetik kuramla büyük bir zıtlık 
içindedir. Maxwell, ışık, elektrik ve manyetizmin, tek bir temel sürecin değişik yanları 
olduğunu ve kuramın tüm koşullarda geçerli olduğunu göstermiştir. Elektromanyetik kuram 
gibi, kuantum elektrodinamiği de başarılı bir birleşik kuram niteliğindedir. Kuantum 
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elektrodinamiği, elektromanyetizmle kuantum mekaniğini birleştirmiştir.  İleride de 
değineceğimiz gibi, bir dizi güçlükleri olmasına karşın, günümüzde evrende süregelen 
olayları (geçmişte olup bitenleri değil!) betimleyebilmektedir. 
 
 “Peki, ya Büyük Patlama denen kurgu hiç olmadıysa! O zaman, yüksek sıcaklıkların 
ve kusursuz bakışıklılığın baskın olduğu bir dönem hiç olmadı demektir. Bu durumda, bilinen 
parçacık ve alanları açıklayabilecek bir kuram yok demektir. Kısacası, Büyük Patlama 
yanlılarının parçacık fiziği ve bakışıklık üzerine kurmuş olduğu egemenliği sallanıyor !  
 
 “Büyük Patlama ve parçacık fiziğinin ili şkisini ve bunların gözlemlerle olan dolaysız 
çelişkilerini sergileyebilecek daha somut veriler de bulunmaktadır. Parçacık fiziği alanındaki 
kuramlar yüksek dereceden bakışıklık elde etmek için giderek daha yüksek erkelerle 
ilgilendiğinden bu kuramların öngörülerini sınamak iyice olanaksız duruma geliyor. Aslında 
bu durum, birleştirme programının ilk aşamaları için ciddi bir kısıtlama oluşturmadı. 
Programın ilk aşaması zayıf kuvvetle elektromanyetik kuvvetlerin birleştirilmesini 
amaçlıyordu. Elektrozayıf kuram  adı verilen bu program başarılı diyebileceğimiz bir biçimde 
tamamlandı. Elektrozayıf kuram, 80 GeV ve 90 GeV (1 GeV = 10 9 eV) erkelerine sahip olan 
W ve Z  parçacıklarının varlığını öngördü. Bu parçacıklar daha sonra laboratuvarlarda 
gözlendi. Şimdi gözler, kuramın 3. öngörüsü olan ve TeV ( 1 TeV = 1012 eV) erke 
düzeylerinde gözlenmesi beklenen Higgs bozonuna çevrildi. Texas eyaletinde yapılmakta 
olan süperiletken süperçarpıştırıcı’nın ( SSC ) Higgs bozonunu ortaya çıkarması bekleniyor. 
Standart modelin parçacıklar “cümbüşünün” ötesine gitme çabaları, bugün işlerlikte olan 
parçacık hızlandırıcılarının yapabileceklerinin ötesine gitme anlamına gelir. Güçlü, Zayıf ve 
Elektromanyetik kuvvetleri birleştirmeyi amaçlayan BBK  lar, 10 15 GeV luk erke düzeylerine 
ili şkin öngörülerde bulunmaktadır. Bu düzeyler, bugünkü teknolojik düzeyimizi çok çok 
aşmaktadır. Tam bu noktada parçacık fizikçileri bayrağı evrenbilimcilere teslim etmektedir! 
Çünkü adı geçen erke düzeyleri yalnızca Büyük Patlamanın başından geçmiş olan 
düzeylerdir. Diğer bir deyişle, BBK  ların dolaylı olarak kanıtlanabilmeleri ancak Büyük 
Patlamadan arda kalan “kozmik fosillerin” gözlenmesiyle olasıdır. 
 
 “Hemen anımsayalım, BBK  ların sınanabilir öngörülerinden birinin doğru olmadığı 
gösterildi. BBK  lar protonun bozunacağını öngörür. Protonlarla elektronların yüksek 
erkelerde birbirine denk tek tür parçacıklar olacağı savunulduğuna göre, bu parçacıkların 
birbirine dönüşmesi beklenir. Daha açık olmak gerekirse, pozitronlar bir tür mezon olan 
pionlarla birleşerek proton oluşturmalıdır. Pozitronun da bir kuarka dönüşmesi gerekir. Ancak 
zaman tersinirliği düşüncesine göre böylesi bir sürecin tersinin de düşük sıcaklıklarda 
gerçekleşmesi gerekir. Kısacası, protonlar pion ve pozitronlara bozunurken büyük niceliklerde 
erke açığa çıkarmalıdır. 
 
 “Büyük Patlama, protonlarla pozitronların karşılıklı olarak değişimini gerektirir. 
Özdek ile anti özdeğin bakışık olarak yaratıldığı savunulduğundan Büyük Patlamanın hipotezi 
olan son derece yüksek yoğunluklarda tüm özdekle anti özdek birbirini yokederek saf erkeye 
dönüşecektir. Bu, özdek içermeyen, saf erkeden oluşan bir evren demektir. Ancak, eğer 
pozitronlardan bazıları protonlara dönüşecekse, tüm anti özdeğin ortadan kalkmasıyla birlikte 
geride proton ve elektronlardan oluşan bir artık kalacaktır. Bu durum, Büyük Patlamayı 
ayakta tutmaya çalışan “pamuk ipliklerinden” biridir. 
 
 “Protonlar gerçekten bozunuyor mu? BBK  lar protonların ortalama ömürlerinin 1030 
yıl olduğunu ve bu süre sonunda bozunacağını öngörmektedir. Bu öngörünün sınanması 
amacıyla eski maden ocaklarının en derin galerilerine kurulmuş olan su tanklarında  proton 
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bozunma deneyleri başladı. Deneyler,  bırakın normal sürede bozunmayı, BBK  ların 
öngördüğü sürenin 100 katı süre içinde bile bir tek protonun bozunmadığını gösterdi. 
Protonlar ölümsüz!  
 
 “BBK  savunucuları bu sonuçları hiç dikkate almadılar. Bu konuda oluşturulmuş olan 
ilk kuramların çok basit olduğunu ileri sürdüler. Kendilerine yeni bir görev vererek, 
deneylerin yadsıdığı yaştan daha büyük bir yaşı öngörecek olan yeni bir kuramın hazırlığına 
başladılar. Protonların kararlı parçacıklar olduğunu onamak BBK  yanlılarına zor geliyor. Zor 
çünkü, Büyük Patlama protonlarla pozitronların birbirine dönüşmüş olması gerektiğini 
savunur. Bu nedenle protonların kesinlikle bozunması gerekiyor! 
 
 “Eğer Büyük Patlama diye bir şey olmadıysa, BBK  ları sınayabilen tek deney olan 
‘proton bozunması’ olumsuz sonuçlar vererek BBK  ların yanlışlığını gösterdi. Eğer proton 
bozunmaya uğramıyorsa, Büyük Patlama büyük bir yara daha aldı demektir. Bu durum, 
evrenin eşit sayıda özdekle anti özdekten oluştuğu anlamına gelir. Olduğu savunulan ‘özdek 
anti özdek yoketme sürecinden’ arda belli niceliklerde özdek kaldığına göre, evren hiçbir 
zaman yoğun bir aşama geçirmedi; kısacası, Büyük Patlama diye bir şey hiçbir zaman olmadı. 
BBK  lar ve Büyük Patlama ya birlikte var ya da birlikte yoklar! 
 
 “Proton bozunması ve anti özdek konuları, doğanın “bakışık” olduğunu savunan 
düşüncenin ne denli yanlı bir görüş olduğunu sergiler. Aslında, eşit niceliklerde özdek ve anti 
özdek içeren bir evren modeli, BBK  cıların daha fazla özdek içeren evreninden  daha 
bakışıktır. Diğer yandan, bozunmaya uğramayan proton düşüncesi, bozunan proton 
düşüncesinden daha “kusursuzdur”. Buna karşın BBK  cılar, Büyük Patlama modellerine ve de 
başlangıç ilkelerine uymadığı için bu düşünceleri yadsıdılar. 
 
 “Bir kez daha yineleyelim: estetik güzelliğe sahip düşüncelerden yola çıkarak doğa 
yasalarına erişme çabaları kısır çabalardır. Hangi evrenin daha güzel olduğunu sonsuza dek 
tartışabiliriz, ancak hangisinin gerçek olduğuna yalnızca deney ve/veya gözlemler karar verir. 
Eğer parçacık fiziği kuramcılarının ‘proton bozunması’ deneylerinde yaptığı gibi yapıp, 
gözlemleri dikkate almazsak, ortaçağ kalıntısı yöntemlere doğru gerilemiş oluruz. 
 
 “Bilimsel kuramları değerlendirmede esas ölçütümüz gözlemler olacaksa, Büyük 
Patlamanın da BBK  ların de geçerli olmadığını onamak zorundayız. BBK  lar evrenbilimcilere 
axionlar gibisinden kurgusal parçacıklar sağlar. Axionlar, evrenin karanlık özdek 
bileşenlerinden biridir. BBK  lar yanlışsa karanlık özdek de yok Büyük Patlama da yok! Diğer 
yandan Büyük Patlamacılar da BBK  cılara kuramsal bakışıklıklar ve bir dizi kurgusal 
parçacıklar için gerekli olan aşırı erkeleri sağlar. Heriki çalışma alanının kuramları, 
doğrulanabilmek için birbirine bağımlıdır; bir çeşit kozmik kısır döngü! Herhangi ikisinden 
birini sınayan deneyler, aynı anda herikisinin de geçersizliğini gösterebilir. 
 
 “BBK  lar için söylediklerimiz son zamanların kuramsal modası olan süpersicimler ve 
süperbakışıklıklar için de geçerlidir. BBK  ların doğrulanmamış olması yetmiyormuş gibi, bazı 
kuramcılar şimdilerde doğanın dört kuvvetini birleştirme çabasına giriştiler. Çekim kuvvetini 
de dikkate alan bu kuramlar, sicim adı verilen, uzunluğu olup genişliği olmayan kurgusal 
niceliklerle yola çıkıyorlar. Herşeyin Kuramı ( TOE - Theory Of Everything ) adı verilen bu 
çerçeve, tüm parçacıkları ve alanları bünyesinde barındırıyor. Ancak, sicimler öylesine devasa 
erkelere sahip ki, kuram, doğrulanabilir bir tek öngörüde bile bulunamıyor. Bu aşamada 
TOEcular yine beklemede! Büyük Patlamanın bugüne dek bilinmeyen bir etkisinin 
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süpersicimlerin varlığını ortaya çıkaracağına inanıyorlar. Büyük Patlama dışında TOE 
kuramını destekleyen hiçbir şey yok! 
 

Kuark  Sorunu 
 

“Eğer parçacık fiziği alanından BBK  ları ve süpersicim kuramlarını dışlarsak geriye standart 
model ve bu modelde ortaya çıkan kuarklar kalır. Ancak ne yazık ki sorunlar tamamen 
ortadan kalkmaz. Aslında standart model, çekirdek kuvvetlerine veya özdeğin diğer yapılarına 
açıklama getirebilecek denli doyurucu bir kuram değildir. 
 
 “Parçacık fiziğinin standart kuramı 1940’lı ve 1950’li yıllarda bulunmuş olan temel 
parçacıklar “cümbüşünü” bir düzene sokma çabası sonunda ortaya atılmıştır. 1911 yılına 
dönersek, o yıllarda fizikçiler yalnızca iki tür parçacığın (proton ve elektron) varlığına 
inanıyordu. 1930 yılında nötron bulundu. Protondan biraz daha ağır, elektriksel olarak nötr ve 
atomun önemli bileşenlerinden biri olduğu anlaşıldı. Herşey yolunda gidiyordu. Özdek 
kütlesinin en büyük bölümü atom çekirdeğinde yeralıyordu. Atom, proton ve nötronlardan 
oluşuyor, elektronlar da atom çekirdeği çevresinde dolanıyorlardı. Ancak, cyclotron adı 
verilen parçacık hızlandırıcılarında atom çekirdekleri giderek artan hızlarda çarpıştırılmaya 
başlanınca bu basit atom modeli bozuldu. Bu çalışmalara koşut olarak kozmik ışın 
bileşenlerinin çözümlenme çalışmaları başladı. Çoğu kararsız olan yeni parçacıklar bulundu. 
 
 “ ’Cümbüş’e önce müon ( µ ) katıldı. Müonun kütlesi elektronunkinin 207 katıydı. 
Bunun üzerine nükleer fizikçilerden I.I. Rabi’ nin belleklerde kalan tepkisi geldi: “ Bu 
parçacığı kim sipariş etti? ” Daha sonra, kuramda çekirdek kuvvetinin taşıyıcısı olarak 
görülen ve daha ağır olan pion ( π ) bulundu. Ve giderek yeni parçacık türleri akmaya başladı! 
 
 “1960’lı yıllara gelindiğinde, biliminsanları bu “cümbüşü” basite indirgeme 
çalışmalarına başladılar. Murray Gell - Mann, gösterdikleri özelliklere göre parçacıkların 
bakışık diziler biçiminde sınıflanabileceğine dikkat çekti. Uzun süredir uykuda olan “kusursuz 
bakışıklık” görüşü başını kaldırmaya başladı.  
 
 “1963 yılında Gell - Mann, mezon ve baryonların, kuark adı verilen daha küçük yapı 
taşlarından oluştuğu varsayımı kullanılırsa, parçacık gruplarının bakışıklılığına bir açıklama 
getirilebileceği düşüncesini geliştirdi. Gell - Mann kuark kavramını geliştirirken, ünlü yazın 
ustası James Joyce’un Ulysses adlı eserindeki bir bölümden esinlendi. Gell - Mann, “up”, 
“down” ve “strange” adını verdiği üç tür kuarkın varlığını öngördü. Adı geçen kuark 
türlerinin elektrik yükleri, elektron yükünün 1/3 veya 2/3 ü denliydi. İki kuark biraraya 
geldiğinde bir mezon; üçü biraraya geldiğinde bir baryon oluşturuyordu. Leptonlar (elektron, 
müon, nötrino) ve fotonlar bu çerçevenin dışında kalmıştı. Tüm parçacıklar, leptonlar, foton 
ve üç kuark olmak üzere toplam 7 bileşene indirgenebiliyordu. 
 
 “Son derece düzenli görünen bu çerçevenin doğurduğu karmaşa, çok geçmeden 
kendini gösterdi. Şunu hemen eklemeliyiz ki,  parçacık hızlandırıcıları, protonları, usa 
gelebilecek en büyük hızlarla ve teknolojinin izin verdiği en son donanımlarla çarpıştırmış 
olmasına karşın “özgür” kuarklar gözlenemedi! Kuarklar henüz gözlenemedi. Bunun üzerine 
kuramsal fizikçiler kuşkusuz salt usa vurmayla sorunun üstesinden geleceklerdi! Evet, 
kuarklar arasında, yeğinliği uzaklıkla artan bir kuvvet bulunmalıydı. Bu kuvvet kuarkları 
birarada tutuyor ve “özgür” duruma geçmelerine izin vermiyordu. Bazı parçacıklardaki tüm 
kuarkların aynı spine sahip olacağı, bu nedenle birbirinden ayırdedilemeyeceği anlaşılınca, bu 
alandaki ikinci kargaşa patlak verdi. Çünkü bu durum, ‘denk parçacıkların aynı erke 
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durumunda bulunamayacağı’nı savunan alan kuramı hipotezine uymuyordu. Bunun üzerine 
kuarklara yeni özellikler biçildi. Bu özellikleri tanımlamak üzere de gelişigüzel seçilmiş olan 
“ renk” (color) sözcüğü kullanılmaya başlandı. Kuarkların üç farklı rengi olabilirdi: kırmızı, 
mavi, yeşil . Başlangıçtaki sayıları üç olan kuarkların nüfusu böylece dokuza çıktı! 
 
 “Daha da kötüsü, bu çalışmalara koşut olarak ortaya yeni yeni parçacıklar çıkmaya 
başladı. Bu durum, “charm” kuarkı, “bottom” kuarkı, “beauty” kuarkı gibisinden yeni 
kuarklara gereksinim duyulduğunu anlatıyordu. Bu arada, µν  (müon nötrino) ve τ  (tauon) adı 
verilen yeni bir ağır lepton da bulundu. 
 
 “Güçlü ve zayıf  kuvvetlerin doğasını açıklayabilmek için daha fazla parçacığa 
gereksinim duyulmaya başlandı. Bunun üzerine, kuantum kromodinamiği (QCD - Quantum 
chromodynamics) adı altında yeni bir kuram oluşturuldu. Bu kuram da, bugüne dek henüz 
gözlenememiş olan ve adına gluon denilen parçacıkların varlığı hipotezi üzerine kurulmuştur. 
Güçlü çekirdek kuvvetini bu parçacıkların taşıdığı ileri sürüldü. Bu arada elektromanyetik 
kuvvetlerle zayıf çekirdek kuvvetini birleştiren yeni bir kuram oluşturuldu ve adına 
elektrozayıf kuvvet kuramı dendi. Adı geçen iki kuvvetin yüksek erkelerde nasıl birleşip tek 
bir kuvvete dönüştüğünü betimlemeye çalışan bu kuram iki yeni parçacığa gereksinim duydu. 
 
 “QCD ile elektrozayıf kuramın birleşimi parçacık fiziğinin “standart modeli”ni 
oluşturur. Bu model aslında bir dizi başarı elde etti. Zayıf kuvvetin taşıyıcıları olan W ve Z 
parçacıklarının kütleleri, bu parçacıklar bulunmadan önce kuram tarafından öngörülmüştü 
(parçacıklar 1980 li yıllarda bulundu). QCD ile elektrozayıf kuramın birleşimi olan çerçeve, 
çoğu parçacığın kütlesi ve bazılarının ömrüne ilişkin kaba öngörülerde bulunabilmektedir. 
Hızlandırıcılarda yapılan deneylerin bazılarında, belli yönlere doğru devinen ve oldukça 
yoğun parçacık jetleri gözlenmiştir. Bu parçacık demetlerinin, gözlenemeyen kuarkların 
çarpışması sonucunda üretilen ve kuarkların devinim yönünde devinen, gözlenebilir 
parçacıklar olduğu savunulmaktadır. 
 
 “Tüm bu başarılarına karşın standart model, birçok yönüyle sınırlı bir modeldir. 
Herşeyden önce, öngörebildikleri, öngöremediklerinin yanında zayıf kalıyor. Tüm kuarkların 
kütle ve etkileşim değerleri (toplam 20 sabit değer) gözlemlerden elde edildikten sonra 
kurama yamanıyor! Kütleler niçin o (gözlenen) değerlere sahip? Örneğin, protonun kütlesi 
niçin elektronunkinin 1836 katıdır? Niçin o denli çok parçacık var? Niçin üç nesil kuark ve 
lepton var? Nötrinolara kim gereksinim duyuyor? Kuvvet alanlarının yeğinliğ daha da 
şaşırtıcı. Alan yeğinlikleri birbirinden niçin bu denli farklı? Elektromanyetik kuvvetlerden   
10 42  kez daha zayıf olan çekim kuvveti kendisine birleşik kuramlarda nasıl yer bulacak? 
 
    “Standart modelin gözlemlerle uyuşabilmesi (hem de oldukça zayıf bir biçimde!) 
için ne yazık ki, tıpkı Batlamyus’un Güneş dizgesi modeli gibi bir dizi özel varsayımlarda 
bulunması gerekiyor. Standart model tıpkı Batlamyus modeli gibi, oldukça büyük bir yanılgı 
aralığında bir dizi geçerli öngörülerde bulunabiliyor. Ancak bu öngörülerin sınanabilmesi 
pratikte olası değil! Bu nedenle, ‘daha büyük hızlandırıcılara gereksinim duyulduğu’ 
gibisinden özürlerin ardına sığınılıyor! Elektromanyetizm ve kuantum kuramı, atomların 
özelliklerini başarılı bir biçimde öngördü. Atom çekirdeğindeki kuvvetlere ilişkin bir kuramın 
da en azından bazı çekirdek özelliklerini öngörebilmesi beklenir. Ancak bu alanda bir başarı 
beklemenin fazla iyimserlik olacağını da hemen eklemeliyiz. Çünkü, atom çekirdeği fiziğiyle 
parçacık fiziği birbirinden kopmuş durumdadır. Atom çekirdeğinin sergilediği özellikler, 
QCD’den öteleme yaparak değil, çekirdek üzerine yapılan çalışmalarda ortaya çıkan deneysel 
sonuçlardan yola çıkarak yorumlanır. 
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 “Standart model gözlemlerle çelişmektedir. Modelin bakışıklığının tamamlanabilmesi 
için 6 parçacığa gereksinim vardır. Ancak, bunlardan altıncısı olan “top” kuark, kuramın 
öngördüğü erke düzeylerinde bulunamamıştır. Elektrozayıf kuramın gereksinimi olan diğer 
bir parçacık da Higgs bozonudur. Bu parçacık da henüz bulunamamıştır. ABD ‘nin Texas 
eyaletinde yapımı sürmekte olan süperiletken süperçarpıştırıcının (SSC) yapılış 
nedenlerinden en önemlisi, Higgs bozonlarını bulmaktır. Düşük erkelerde yapılan deneyler 
bugüne dek başarısız olmuştur.  
 
 “Standart model ile deneyler arasındaki en ciddi çelişki, spinleri aynı yönde olan 
protonlarla yapılan deneylerden gelmiştir. Michigan üniversitesinden Alan Krisch ve 
arkadaşlarının 10 yıl gibi oldukça uzun bir zaman aralığında gerçekleştirdikleri deneyler şu 
gerçeği ortaya çıkarmıştır: spinleri birbirine koşut olan protonların çarpışmalar sırasında 
yansıtılma olasılığı, spinleri ters protonların yansıtılma olasılığından daha yüksektir. Dahası, 
protonların sola yansıtılma olasılığı, sağa yansıtılma olasılığının üç katıdır. Bu deneyler 
sırasında protonlar küçük boyutlu girdaplar gibi davranarak birbirlerini iterler. 
 
 “Bu özellik, proton içindeki kuarkların birbirinden bağımsız olarak davrandığını 
varsayan QCD kuramını yanlışlar! Gözlenen özellik, proton spininin proton devinimi üzerine 
olan etkisinin çok az olduğuna işaret eder. Kuarkların herbirinin spini, 1/2 açısal momentum 
biriminden ölçülür. Protonun spininin yarısı bir yöne doğru dönen iki kuarktan, diğer yarısı da 
ters yöne doğru dönen üçüncü kuarktan gelir. Bu durumda, iki proton çarpıştığında, 
çarpışmanın sonucunu çarpışan kuarkların spini belirlemelidir. Eğer kuram doğruysa, ters 
yönde spine sahip olan kuarkların çarpışma oranı, koşut spinli protonların çarpıştırılması 
sürecinde % 75 , ters yönlü spine sahip protonların çarpıştırılması sürecindeyse % 25 dir. 
Ancak, Krisch’in gözlediği oran, kuramsal öngörüden % 50 - % 35 oranında daha büyüktür. 
Bu sonuç, atom spinini kuarkların değil (eğer kuark denen “şeyler” gerçekten varsa!) 
protonların taşıdığını gösterir. Çoğu kuramsal fizikçi ve Alan Krisch’e göre bu deney sonucu, 
QCD kuramıyla çelişmektedir. 
 
 “Daha da önemlisi, QCD, diğer tüm bakışıksızlıklarda olduğu gibi, yüksek erkelere 
çıkıldıkça spin etkisinin azalması gerektiğini öngörür. Bu öngörü, parçacık fiziği kuramlarının 
bakışıklık bozulması ilkesiyle ilgilidir. Ancak Krisch’in deney sonuçları, beklenenin tersine, 
spin etkisinin, artan çarpışma erkesine koşut olarak arttığını göstermiştir. Spin etkisi özdek 
yapısının temel bir özelliğidir. Bu sonuçlar, özdek yapısının özünde bakışıksız olduğunu 
göstermektedir. Ancak bu tür çelişkiler, tıpkı proton bozunması örneğinde olduğu gibi, ne 
yazık ki dikkate alınmıyor. 
 
 “Aslında Standart modelin sorunları, BBK ların veya Büyük Patlamanın sorunlarıyla 
karşılaştırıldığında o denli derin değildir.  Standart model, bir dizi gözlemler ve a priori 
varsayımlar temelinde oluşturulmuştur. Bu model, öngörme gücünden yoksundur. Gözlenen 
olaylarla kabaca uyuşmanın ötesinde bir yarar sağlayamamaktadır. Standart model, tıpkı BBK  
lar ve evren modellerinin çoğu gibi doğayı bir dizi kalıplara sokmaya çalışıyor. 
 
 “Standart modelin temel varsayımlarından ikincisi “temelsiz” bir varsayımdır! Model, 
evrenin “nokta parçacıklar”dan oluştuğunu varsayar. Kuark düşüncesinin ortaya atılmasına 
neden olan şey işte bu varsayımdır. Hızlandırıcılarda yapılan çarpışma deneyleri, protonun 
ölçülebilir bir yarıçapa (10 -13 cm) sahip olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde 
sergilemiştir. Nokta parçacık varsayımı, protonun çok daha küçük parçacıklardan oluşmuş 
olması gerekliliğini dayatır. Ancak günümüzün moda kuramı olan süpersicim kuramında 
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nokta parçacık hipotezi değiştirilmi ştir. Yeni hipoteze göre parçacıklar, kalınlığı sıfır 
olmasına karşın son derece küçük doğrusal boyutlara sahiptir. Sicim ve süpersicim kuramları 
günümüzde bilinen birçok olaya açıklama getiremediği gibi bilinen birçok gerçekle de 
çelişmektedir. 3 - 7 Ekim 1985 tarihleri arasında Kopenhag’da düzenlenen bir toplantıda Niels 
Bohr’un 100. doğum günü kutlandı. Bu konudaki ilginç bir tartışma, bu toplantıda geçmiştir:  
 
Lee: “Siz, string kuramının birkaç yıl içinde ya doğruluğu kanıtlanacak ya da yokolup 
gidecek dediniz. Yokolup gideceğini sanmıyorum. Bugüne dek yaşadığımız deneyimler 
gösterdi ki, doğa ve biz insanlar, kuramlarımızın uzun ömürlü olması konusunda zekice 
davranamıyoruz. Belki kuramın doğruluğunu veya yanlışlığını gösteremeyeceğiz ama, string 
kuramı bir süre sonra yine karşımıza çıkacak.”  
 
Weinberg: “Evet, string kuramlarının canlandığına tanık olabiliriz ama o zaman da ben 
onların canı cehenneme diyeceğim!”  
 
Evet Nobel ödüllü fizikçi Steven Weinberg’in stringler konusundaki görüşü böyleydi. Daha 
sonraki yıllarda görüşleri değişti mi bilemiyorum. Son alıntımızı da aynı toplantıdan ve yine 
bir Nobel ödüllü fizikçiden verelim. Sheldon Glashow’un bu konuda ne denli “otorite” 
olduğunu bilemiyorum. Ne denli büyük bir “otorite” olursa olsun, söylediklerine, 
değerlendirmelerine kuşkuyla yaklaşmak zorundayız. Son bilgi, son “otorite” yok ! Evet 
Glashow  şöyle diyor: “Bir yanda ağır ağır ilerleyen bir yaya, diğer yanda gösterişli, 
tantanalı biri : 1) basit deneylerden kurama doğru ilerleyen bir yol ve 2) salt usa 
vurmayı yeğleyen, pozitivist bir yol. Biri Bohr’un di ğeriyse Einstein’ın kullandığı yol. 
Sanırım geçmişten bir ders çıkarmamız gerekiyor. Bohr’un izlediği yolun başarılı bir 
yol, Einstein’ın yolununsa - tamamlanmış bir birle şik kuram - berbat bir ba şarısızlık 
olduğu kanıtlandı”.  
 
 Hepimizin de anımsayacağı gibi, Einstein’ın ömrünün son 30 yılı, elektromanyetik 
kuvvetlerle çekim kuvvetini bir tek kavramsal şemada birleştirme çabasıyla geçmiş ve bu 
çaba sonuçsuz kalmıştır.  
 
 Son söz olarak şunu söyleyebiliriz: “Bu birleştirme asla olamaz” biçiminde bir 
saptama bilimsellikten uzaktır. Hele hele günümüzün paradigması kaos, felsefi anlamda 
evrenin “açık” olduğunu, her an yeni olgu, süreç, bilgi, vb. nin fiziksel ve ussal evrenimize 
girdiğini savunurken! Ancak BBK  larda kullanılan yöntem yanlış! Gözlem ve deneyleri 
dikkate almayan, fizik, olgu, süregelen yerine, matematiksel güzelliğe vurgu yapan bu yöntem 
başarısız olacak, “canı cehenneme” gönderilecek!  
 
 

 
EVRENİN  BÜYÜK  ÖLÇEKL İ  YAPILARI 

 
Einstein, evren modelini oluştururken, en büyük uzay ölçeklerinde ele alındığında, evrendeki 
özdeğin uzayda eşit dağıldığını (homojen) düşünmüştür. Bu ilk ilkeden yola çıkan Einstein, 
Genel Görelilik kuramını kullanarak uzayın sonlu olduğu sonucuna vardı.  
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 Diğer bir deyişle, belli bir yoğunluktaki kütle ne denli büyükse, uzayı da o denli çok 
eğecektir. Eğer yoğunluk yeterince büyükse, uzay, kendi üzerine tamamen kapanacak biçimde 
eğrilecektir. Kısacası, eğer evrendeki özdeğin yoğunluğu her yerde eşit olacak biçimde 
eşdağılım gösteriyorsa, evren sonlu olmak zorundaydı. 
 
 Ancak, 1919 yılında, evrenin eşdağılımlı olmadığına ili şkin yeterince çok sayıda kanıt 
vardı. Newton zamanında bilim adamları, evrendeki hemen tüm özdeğin birbirinden dev 
uzaklıklarla ayrılmış olan yıldızlarda toplandığına inanıyordu. Newton'dan sonra yapılan 
gözlemler (Einstein'dan önce yapılan gözlemlerdir) yakın komşuluğumuzdaki yıldızların 
Samanyolu gökadasını oluşturduğunu göstermiştir. 1850 yıllarında gökbilimciler, sarmal kollu 
bulutsuların varlığını biliyorlardı. Çoğu gökbilimci, haklı olarak bu bulutsuların başka 
gökadalar olduğunu savunuyordu. Yine bu sarmal kollu bulutsuların gökyüzünde geniş bir 
bandda toplandığı dikkat çekmişti.Bugün bu oluşumlara  gökada süper kümeleri  adı verilir. 
 
 Kısacası Einstein, hangi ölçeklerde alınırsa alınsın, gözlemlerin evrenin eşdağılımlı 
olmadığına işaret ettiğini biliyordu! Buna karşın, salt felsefi ve estetik nedenlerle, eşdağılımlı 
bir evren modeli önerdi. Oysa ki, bir seçenek olarak, eşdağılımsız bir evren modelini 
düşünürsek, uzayın büyük oylumlarının yoğunluğu, küçüklerin yoğunluğundan daha az 
olduğundan, evrenin bir küre gibi kendi üzerine kapanmasına gerek kalmayacaktır. 
 
 Einstein'ın eşdağılımlı evren varsayımının evrenbilim üzerinde üç olumsuz etkisi 
olmuştur: Birincisi, önceki dönemlerde saçma ve bilimin antitezi olarak tanımlanmış olan 
ortaçağ sonlu evren kavramını hortlatmıştır. İkincisi, eşdağılım varsayımının estetik basitliği 
Einstein'ın bilimsel saygınlığıyla birleşince, bu varsayımın tüm diğer relativistik evren 
modellerinde de kullanılmasına neden olmuştur. Üçüncüsü, ve belki de en önemlisi, gelecekte 
yapılacak gözlemlerin eşdağılım varsayımını doğrulayacağı beklentisinden yola çıkarak, 
gözlemlerle çelişen varsayımların yapılmasına izin vermiştir. Konuyu Einstein'ın evren modeli 
bağlamında incelersek, Einstein, evrenin, gökada kümelerinden ve gökada süper kümelerinden 
daha büyük ölçeklerde eşdağılımlı olacağının beklentisi içindeydi. Ancak gözlemler bu 
beklentiyi yıktı (Şekil 1). 
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GÖKADA     DAĞILIMLARI 
 

Samanyolu gökadası dışındaki gökadaların varlığı 1925 yılında Hubble'ın Andromeda 
bulutsusunda Cepheid türü değişen yıldızların varlığını bulmasıyla kesinlik kazanmıştı. Dört 
yıl sonra Hubble kırmızıya kayma-uzaklık bağıntısını buldu. Bu bulgu, önce Friedmann daha 
sonra da de Sitter'in yapmış olduğu kuramsal çalışmalarla birleştirilince, genişleyen bir evrene 
işaret ettiği yönünde yorumlandı. Max Wolf, bulutsu kümelerinin varlığını 1903 yılında yaptığı 
gözlemlerle göstermişti. Gökadaötesi gökbilimin başladığı andan beri, gökadaların en az 1 
Mpc (yaklaşık 3 milyon ışıkyılı) ölçeklerde kümelendiği biliniyordu. Daha sonra, ister ender 
sayıda       (Samanyolunun da içinde bulunduğu Yerel gökada grubu) ister daha büyük 
sayılarda (Virgo, Coma Berenices ve Perseus gibi) gökada içeren tüm yapıların kümelenme 
eğiliminde olduğu kanıtlandı. Gökadaların daha da büyük ölçeklerde kümelenip 
kümelenmediği uzun yıllar tartışma konusu oldu. Brent Tully'nin 1986 yılında bulmuş olduğu 
süper gökada küme kompleksleriyle bu tartışma noktalanmış oldu. Tully - Fisher kompleksleri 
yaklaşık 100 milyon ışık yılı genişliğinde ve bir milyar ışık yılı uzunluğundaki yapılardır. 
1957 yılına dönersek, Abell, 1. Palomar Gökyüzü Araştırmasını kullanarak 2500 gökada 
kümesinden oluşan dizelgesini oluşturdu. Abell kümelerinin kırmızıya kayması 0.15 dir (1000 
Mpc uzaklığa karşılık gelir). Bu kümelerdeki gökada sayısı oldukça yüksektir, öyle ki, ünlü 
Virgo kümesi yeterli sayıda gökada içermediğinden bu dizelgeye alınmamıştır. 1958 yılında 
Abell, kendi hazırlamış olduğu dizelgedeki gökada dağılımını inceledi ve bu gökadaların ilgili 
kümelere ilişkin olmama olasılığını 10 60 da 1 olarak belirledi. Abell çalışmalarında birkaç 
"süper küme" örnekleriyle de karşılaştı.  
 

 
 
Şekil 1. Evrenin en yeni haritası. Harvard - Smithsonian Astrofizik Merkezinde çalışan  J. Huchra, M. Geller ve 
R. Marzke tarafından hazırlanmıştır.Samanyolu gökadasından gökada diskine dik yönde 1 milyar ışıkyılı 
uzaklaştığımızı düşünelim. Göreceğimiz görüntü şekildeki gibi olacaktır. Şekildeki herbir nokta bir gökadayı 
simgeler. Samanyolu gökadası şeklin özeğinde, “You are here” yazılı yerdedir. Şekildeki toplam gökada sayısı 14 
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000 dir. 9h - 16h arasında uzanan yapıya “Büyük Duvar” (Great Wall) denir. 3.5h - 23h arasındaki zincir 
“Pisces - Perseus küme zinciri” olarak anılır. Şekildeki çember biçimindeki bölgelere “boşluk” (void) denir. 
Hangi ölçeklerde alınırsa alınsın özdeğin eşdağılım göstermediğine dikkat ediniz.    

 
Aynı verileri daha ayrıntılı bir yöntemle inceleyen Yu ve Peebles (1969) gökada kümelerinin 
önemli bir kümelenme göstermediği sonucuna vardı. Daha önceleri, yakın komşuluğumuzdaki 
parlak gökadaların dağılımını inceleyen De Vaucouleurs (1956) içinde bulunduğumuz Yerel 
Grubun, Virgo süperkümesi adı verilen (özeği Virgo kümesinde bulunan uzun ve yassı bir 
süperküme) kümenin dış bölgelerinde yeraldığı sonucuna vardı. 
 
 Gökbilimciler yerel süper kümelerin önemini kavramada, bazen varlığını onamada 
oldukça yavaş davrandı. Ancak son yıllarda, gökada süper kümelerinin evrenin temel yapıları 
olduğu konusunda yeterince kanıt birikti. 1983 yılında yayınladığı bilimsel bildirisiyle Oort, 
çoğu gökbilimciyi süper kümelerin önemine inandırmak için büyük çaba gösterdi. Bu arada, 
kırmızıya kayması daha büyük olan gökadaların gözlenmesiyle, evrenin üç boyutta 
incelenmesi çalışmaları da hız kazandı. 1956 yılında Humason, Mayall ve Sandage, o zamana 
değin elde edilen gökada kırmızıya kaymalarıyla  580 elemanlı bir dizin elde etmişti. Harvard-
Smithsonian Astrofizik kuruluşunda çalışan Huchra, J.P. nin dizelgesinde ise 7500 gökada 
bulunmaktadır. Bu gökadaların konum ve kırmızıya kaymaları bilindiğinden yakın 
komşuluğumuzdaki gökadaların üç boyutlu dağılımı yapılabilmiştir (Şekil 4). Daha büyük 
kırmızıya kayma gösteren gökadaların dağılımından da benzer bir harita çıkmaktadır. Bu 
çalışmalardan ilginç bir sonuç çıkmıştır: belli bir kırmızıya kayma aralığında hemen hemen 
hiç bir gökada bulunmamaktadır. Bu sonuca göre gökadalar, birbirinden dev boşluklarla 
(voids) ayrılmış süper gökada zincirleri üzerinde kümelenmektedir. Parlak gökadaların çok 
ender bulunduğu boşlukların gökada dağılımlarının temel özelliklerinden biri olduğu görüşü 
günümüzde yaygın onay kazanmıştır. Kirshner ve arkadaşlarının (1981) Bootes takım 
yıldızında bulduğu geniş boşluğun çapı 100 Mpc dir. 
 
 1974 yılında Peebles ve Hauser, Shane-Wirtanen sayımlarını kullanarak çok uzak ve 
sönük gökadaların dikkate değer bir haritasını çıkardı. Bu haritanın hazırlanması sırasında 1 
milyon gökada tek tek elle sayılmıştır! Bu gökadaların kırmızıya kayma ölçümlerinin 
tamamlanması ve tüm kuzey yarım kümedeki gökadaların 3 boyutlu haritasının tamamlanması 
uzun sürecektir. Ancak, 2 boyutlu haritadan bile büyük ölçekli gökada dağılımının petek 
benzeri (gökada küme zincirleri ve onların çevrelediği boşluklar) bir yapıya sahip olduğu 
görülmektedir  
 
 Dr. Tully ve çalışma arkadaşı J.R. Fischer, yakın komşuluğumuzdaki 2000 gökadanın 
uzaklık ölçümlerini kullanarak, evrenin bizim köşemizdeki 3 boyutlu görüntüsünü çıkarma 
işlemine giriştiler. Tully ve Fischer de gökadaların birbirine bağlı filamentler boyunca 
dizildiğini gösterdi. Bu filamentler birkaç milyon ışıkyılı kalınlığında ve yüzmilyonlarca 
ışıkyılı uzunluğundaki yapılardır; öyle ki, bu yapılar Tully ve Fischer'in haritalarından dışarıya 
taştı. Bunun üzerine Tully daha büyük bir harita yapımı için işe girişti. Yer'den 1.5 milyar 
ışıkyılı ötede bulunan gökadaların haritası amaçlandı. Bu uzaklıklardaki gökada sayısı 2 
milyonun üzerindedir. Çağdaş teleskoplar bu uzaklıkları "görebilmektedir", ancak bu 
gökadaların tek tek sayımını yapmak olası değildir. Bu nedenle Tully, 40 yıl önce gökbilimci 
Abell'in gökada kümeleri olarak tanımladığı büyük gökada kümelerinin bulunduğu bölgelerin 
haritasını çıkarmaya karar verdi. 
 



13 
 
 Kümelerin sergilediği desen Tully'i de şaşırttı. Kümeler, herbiri en az 20-30 süperküme 
filamentlerinden oluşan dev kurdelalar biçiminde uzanıyordu. Tully yaklaşık beş tane 
"süperküme kompleksinin" tanısını yaptı. Bu yapıların herbiri milyonlarca trilyonlarca yıldız 
içeriyordu. "Kurdela " içindeki kümelerin yoğunluğu, "kurdela" dışı ortamın yoğunluğunun 
yaklaşık 25 katıydı. Dahası, bu süperküme komplekslerinden bazısı Tully'nin yeni haritasından 
dışarıya taştı. Daha da ilginci, bu komplekslerin tümü birbirine koşut düzlemlerde yeralıyordu; 
sanki daha da büyük bir yapının alt birimleriydiler! 
 
     Gökada süperküme kompleksleri Büyük Patlama varsayımlarından biri olan "özdeğin 
büyük ölçeklerde eşdağılım gösterdiği" ilkesiyle dolaysız olarak çelişiyordu. Einstein'ın 
kozmolojik ilkesi Büyük Patlama evren modeline her zaman sorun yaratmıştır. Çünkü 
evrendeki özdeğin eşdağılımlı değil, "yumrulu" olduğu gerçeği her yeni gözlemle bir kez daha 
kanıtlanmaktadır. Eğer evren sanıldığı gibi, Büyük Patlama sonucunda, eşdağılımlı plazma-
foton çorbasından evrim geçirerek bugünkü duruma geldiyse, eşdağılım göstermeyen yapılar 
nasıl ortaya çıktı? Bu soruya verilen genel yanıt: "Erken evrende çok küçük özdek yumruları 
oluşmuştu. Bu yumrular zamanla büyüdü, yıldızları, gökadaları, ve gökada kümelerini 
oluşturdu" biçimindedir.  
 

      
  
 Kuşkusuz yumru ne denli büyükse oluşması için geçecek olan zaman dilimi de o denli 
büyük olacaktır. Yıldızlar için birkaç milyon yıl yeterlidir. Gökadalar içinse 1-2 milyar yıl 
gerekmektedir. Gökada kümelerinin oluşumu ise daha uzun bir zaman diliminde gerçekleşir. 
Süper gökada kümeleri bulunduğunda , evrenbilimciler büyük bir güçlükle karşılaştılar ve bu 
güçlüğün üstesinden gelmek için oldukça büyük çaba harcadılar. Tully'nin süper gökada 
kompleksleri durumu güçleştirmişti; bu yapılar, Büyük Patlamadan günümüze geçtiği sanılan 
20 milyar yılda oluşamayacak denli büyüktü! 
 
 Kısacası, olduğu sanılan Büyük Patlamadan günümüze geçen 20 milyar yılda bir 
gökadanın (veya gökadayı oluşturan özdek) devinebileceği uzaklıklar ancak 65 milyon 
ışıkyılıdır. Ancak, evreni Büyük Patlamayla başlatıp, özdeği uzaya eşdağılım gösterecek 
biçimde dağıtır ve yalnızca 65 milyon ışıkyılı uzaklıklara devindirirseniz Tully kompleksleri 
cinsinden dev boyutlarda ve yüksek yoğunluklardaki yapıları oluşturamazsınız! Çünkü bu 
yapıların oluşabilmesi için özdeğin en az 270 milyon ışıkyılı uzaklıklar katetmesi gerekir. Bu 
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da, 1000 km s -1 lik özdevinim gösteren özdek için yaklaşık 80 milyar yıl demektir. Bu süre, 
Büyük Patlama kuramcılarının izin verdiği sürenin dört  katıdır!  
 
 Aslında durum daha da kötü! Çünkü önce özdeğin 1000 km s -1 lik hızlara 
ivmelendirilmesi gerekir. Ondan da önce, özdeği Tully kompleksleri boyutlarında oluşmak 
üzere çekecek olan çekirdek özdeğin oluşması gerekir. Kısacası, bu tür komplekslerin 
oluşabilmesi için gerekli zaman, en tutucu değerlendirmeyle 100 milyar yıldır. Büyük Pat-
lamacıların bu sıkıntıdan çıkış yolu olarak önce gözlemsel bir gerçek olan süperküme 
komplekslerini yadsımayı denediler. Daha sonra bunun geçersiz bir çıkış yolu olduğunu 
anlayınca yeni "yara bandları" (epicycles) aradılar: "Evrendeki özdek dağılımı aslında 
yumrulu değil, ancak yumruluymuş gibi görünüyor" savını geliştirdiler. Çünkü evrende denge 
durumu arama isteği evrenbilimcileri gökada haritalarında açıkça sergilenen boşlukları (voids) 
karanlık özdekle doldurmaya itiyordu. Gökada kümeleri üzerine yapılan gözlemleri 
yorumlamak ve sonuçları beklentilerine uydurabilmek için karanlık özdek varsayımına 
sarıldılar. Aslında bu oldukça yürekli (!) bir varsayım; çünkü  bu varsayım, gökadaların 
birbirine çekimsel olarak bağlı kalabilmesi için evrenin % 99 undan fazlasını karanlık özdekle 
doldurmaktadır.  
 
 Karanlık özdek varsayımı yerine, Prigogine'in önerdiği biçimiyle karmaşadan düzenin 
doğacağını ve gökada kümelerinin büyük ölçekli Erke Saçıcı Yapılar (dissipative structures) 
olduğunu onamak daha az çekincelidir. Eğer bu seçeneğin olasılığının yüksek olduğunu 
gösterebilirsek gökada kümelerinin birbirine çekimsel olarak bağlı kalması  için gerek duyulan 
karanlık özdek sorununun üstesinden gelmiş oluruz.     
 

KOZM İK  M İKRODALGA  ARDALAN  I ŞINIMI 
 

Yıldızlararası ortamın en bol bileşeni, kozmik mikrodalga ardalan ışınım fotonlarıdır.  
 
     Serendip Bulgu 
 
Mikrodalga ardalan ışınımı ilk kez 1965 yılında Arno Penzias & Robert Wilson  tarafından 
çoğu radyo gökbilim bulguları gibi serendip olarak algılanmıştır. Serendip sözcüğü ilk kez 
yazar ve tarihçi Horace Walpole tarafından 18. yüzyılın ortalarında kullanılmıştır. Bu 
sözcüğün alındığı peri masalında Serendip’in (Eski Seylon şimdiki Sri Lanka) üç prensi 
oldukça şanslıdırlar; sürekli olarak beklenmedik bulgular yaparlar.  Walpole bu sözcüğün, 
şansın yanısıra usun da devrede ağırlıklı olarak bulunduğu bulgular için kullanılması 
gerektiğine işaret etmiştir. Bu gerçeği en çarpıcı biçimde dile getiren biliminsanı Louis 
Pasteur olmuştur:  “Gözlemsel çalışmalarda şans, bulguya ussal olarak en hazırlıklı olan 
kişiyi yeğler”. Adı geçen bilim adamları bu bulguları nedeniyle 1978 yılında Fizik dalında 
Nobel Ödülü almışlardır. 
 
 Ardalandan gelen ve kara cisim tayfı sergileyen bu ışınımın Büyük Patlama kuramının 
gerekli bir bileşeni olduğunu 1948 yılında Gamow öngörmüştü. II. Dünya savaşı sırasında 
bilim adamları savaş projelerinde çalıştırıldığından, barış zamanının çoğu araştırmasının 
yanısıra, evrenbilim de askıya alındı. Savaşın sona ermesiyle birlikte evrenbilim de dönüşüme 
uğradı. Savaş öncesi dönemde,  evreni  oluşturan  elementlerin nasıl oluştuğu konusu, 
spekülatif kuramsal bir konuydu. Kısacası ne doğruluğu ne de yanlışlığı kanıtlanabiliyordu. 
Çekirdek tepkimelerine ilişkin çok az şey biliniyordu. Atom bombasının üretilmesinden sonra, 
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elementlerin kaynağı artık bir hipotez olmaktan çıkmış, teknolojik bir gerçek durumuna 
dönüşmüştü. New Mexico çöllerinde sınanan ve Japonya üzerine atılan bombanın yakıtı bile, 
uranyumdan üretilmiş bir element olan plütonyumdu. Atom bombaları, bilinen elementleri, 
yeni ve egzotik elementler ve bu elementlerin izotoplarına dönüştürmüştü. Bu yeni elementler, 
özellikle Trinity  testinin sonucunda ortaya çıkan serpinti üzerine yapılan çalışmalarda  
bulunmuştu. Atom bombasını ortaya çıkaran Manhattan Projesinden gelen dev araştırmalar, 
çekirdek tepkimeleri üzerine yeni veriler sunuyordu. 
 
 Manhattan Projesinde görevli bilim adamlarından biri olan George Gamow'a göre, 
atom bombasının patlaması evrenin başlangıcına güzel bir benzerlik oluşturuyordu: "eğer bir 
atom bombası saniyenin yüzmilyonda biri gibi çok kısa bir sürede yeni elementler  yaratıyor  
ve bunlar yıllar sonra bile çölde gözlenebiliyorsa, niçin birkaç saniye süren evrensel bir 
patlama, milyarlarca yıl sonra bugün gözlediğimiz elementleri yaratamasın?" 1946 yılı 
sonbaharında yazdığı bir makalede Gamow düşüncelerini ileri sürüyor ve Büyük Patlamanın 
Lemaitre çeşitlemesinden sonraki ikinci çeşitlemesi ortaya çıkıyordu. Ancak Gamow, 
Lemaitre'ın tersine hipotezinin gözlemsel kanıtı olarak, kozmik ışınları değil de element 
bolluklarını almıştı. Bunun yanısıra Gamow da tıpkı Lemaitre gibi, gözlenen bollukların 
günümüz evreninde süregelen fiziksel süreçlerce üretilemeyeceğini varsaymıştır. Gamow, 
1930 lu yıllarda yapılan çalışmalarda, elementlerin kaynağını açıklama  çabalarının boşa 
çıktığını biliyordu. Çünkü kuramlar, atom ağırlığının artmasıyla birlikte element bolluğunun 
eksponansiyel olarak düşeceğini öngörüyordu. Şöyle ki, karbon atomunun bolluğu hidroje-
ninkinden bir trilyon kez daha azdır; kurşun gibi daha ağır elementler ise, hemen hemen yok 
denecek denli azdır. Bu sonuç, gözlemlerle müthiş bir biçimde çelişiyordu. 1940'lı yılların 
ortalarına gelindiğinde, bilim adamları, yıldız ve gaz bulutu tayflarından edindikleri bilgiler 
ışığında, evrenin çok büyük bir kısmının hidrojen ve helyumdan oluştuğunu  ve gözlenen 
evrendeki kütlenin dörtte üçünün hidrojen olduğunu biliyordu. Kütlesi biraz daha ağır olan 
elementlerden  başlıca karbon, azot ve oksijen (yaşam için gerekli elementler) toplam kütlenin 
yaklaşık yüzde birini oluştururlar. Bu gözlemsel değerler, öngörülen değerlerden trilyonda bir 
denli fazladır. Azottan daha ağır ancak demirden daha hafif olan element bolluklarının 
gözlenen değeri, yüzbinde bir denli büyük dalgalanma gösterir. Daha ağır elementlerin 
gözlenen bolluğu, yaklaşık milyarda bir olup, yine kuramsal öngörülerden çok daha fazladır. 
 
 Bunun üzerine Gamow, gözlemlerle kuram arasındaki bu aşırı çelişkinin kaynağının, 
patlamanın genliğini hesaplamada yetersiz kalan ilk kuramsal çalışmalar olduğunu ileri sürdü. 
Eğer evren gerçekten tekil bir noktadan geldiyse, Genel Görelilik eşitlikleri, evrenin 
sıcaklığının birkaç saniye içinde hızla düşeceğine ve elementleri oluşturan ve ayrıştıran 
çekirdek tepkimelerinin duracağına işaret eder. Ağır elementlerin oluşması için yeterince 
zaman bulunacak, ancak bu elementlerin parçalanması  için  zaman  yetmeyecektir. Evren 
tıpkı A bombası gibi, sıcak bir nötron gazı olarak başlayacaktır; daha sonra nötronlar birbirini 
bombardımana tutacak, birbiriyle birleşerek hafif elementleri oluşturacak ve giderek ağır 
elementler ortaya çıkacaktır. Belli bir anda evrenin yoğunluğunu saptayan parametreyi 
istediği biçimde ayarlayarak Gamow, bugün  gözlenen  niceliklerde  ağır  element  üretmeyi 
becerdi. Helyum ve Dötoryumun gözlenen kozmik bolluklarından yola çıkan Gamow, 
mikrodalga ardalan ışınımının sıcaklığını 5 K olarak öngördü. O dönemde bu ölçümleri 
gerçekleştirebilecek aygıtlar bulunmasına karşın düşüncenin peşine düşülmedi.  
 
 1964 yılında Dick, mikrodalga ardalan ışınımı kavramını yeniden canlandırdı. Bu 
ışınım Dick’in çevrimsel evren modelinin gerekli bir bileşeniydi. Bu modelde evrenin ardarda 
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geçirdiği herbir büzülmede ağır çekirdekleri ayrıştıracak yüksek erke fotonlarına ( T > 10 10 K 
) gereksinim vardı. Böylece bir sonraki çevrim yalnızca temel parçacıklar ve ışınımla 
başlayacak, önceki çevrimlerden arda çekirdekler birikmeyecekti. Dicke modelinde ısısal 
ardalan ışınım artığını da öngörmüş, Roll ve Wilkinson'dan böylesi bir ışınımı gözleyecek bir 
ölçüm düzeneği yapmalarını istemişti. Hazırlanan aygıt gözlemlere başlama aşamasına 
geldiğinde  Penzias & Wilson' un gökyüzünden geldiği sanılan beklenmedik bir gürültü 
kaynağı keşfettikleri haberi geldi. Penzias & Wilson , gökada ışınımının λ ∼ 7 cm  de mutlak 
sıcaklık haritasını yapmak üzere Bell Laboratuvarının "horn" antenini dikkatli bir biçimde 
ayarlıyorlardı. Heriki çalışma grubu biraraya gelip çalışmalarını gözden geçirince, mikrodalga 
ardalan ışınımının bulgusunu duyurup yorumunu yaptılar. 
 
 Kozmik mikrodalga ardalan ışınımının evrenbilimdeki önemi 
 
Standart Büyük Patlama  modeli evrendeki özdeğin eşdağılımlı (homojen) olduğunu, uzayın 
da herhangi bir yönü yeğlemeksizin (yönbağımsız - izotropik) genişlediğini savunmaktadır. 
Bu model, erken evrenin sıcak ve bu evrendeki özdekle ışınımın ısısal dengede olduğunu 
varsayar. Böyle bir ortama kara cisim (blackbody) denir. Öngörülen mikrodalga ardalan 
ışınımının frekans tayfının kara cisim frekans tayfını öyküneceği savunulur. 
 
 Büyük Patlama senaryosuna göre, başlangıçta bir  “ateşten top” vardı. Bu ilk anlarda, 
“özdek”  veya  “saf erke” gibisinden bir ayrım yapılmıyordu. Bu arada uzay genişliyor, temel 
parçacıklar ortaya çıkıyordu. Bir süre sonra “ateşten top”, özdek ve ışınım bileşenlerine 
ayrışıyordu. Bu aşamada özdek yeterince yoğun olduğundan, ışık hızıyla uzaklaşmak isteyen 
ışınımı oraya buraya saçarak  “çorbadan” kaçmasını engelliyor, ışınım da bu engellemeye 
tepki olarak özdeği iyonlaştırıyordu; yani, elektronlarla protonların biraraya gelerek hidrojen 
atomuna dönüşmelerini engelliyordu. Bu arada uzay genişlemesini sürdürüyordu. Genişleme 
sonucunda evren T  ∼ 4000 K sıcaklığın altında bir değere soğumuş ve fotonların erkesi artık 
özdeği iyonlaşmış durumda tutamayacak denli azalmıştır.. Bu aşamada ışınımın tayfı kara 
cisim tayfıdır. Çünkü önceki aşamalarda, iyonlaşmış özdekle ışınımın ısısal dengede olduğu 
varsayılır. Evrenin sonraki aşamalarda geçirdiği genişleme ışınımın tayfının ısısal doğasını 
etkilememiş, ancak ışınımın sıcaklığı, uzayın genişlemesine bağlı olarak azalmıştır. 
  
Sıcak Büyük Patlama modelinin tutarlılığı ve geçerliliği birçok etmenin yanısıra ardalan 
ışınımının ısısal tayfına da bağlıdır. Mikrodalga ardalan ışınımının geniş bir frekans 
aralığında yapılan duyarlı parlaklık ölçümleri 2. 73 K termodinamik sıcaklığındaki ısısal 
tayftan hiçbir sapma göstermemektedir ( Şekil 1 ). Frekans tayfı gerçekten de Gamow’un 
beklediği gibi kara cisim tayfı biçimindeydi. Gözlenen bu gerçeklerin anlam kazanabilmesi 
için evrendeki bazı fiziksel niceliklerin belli değerlere sahip olması gerekiyor. 
  
 
           Erke akısı 
       T = 2.73 K 
   3 
 
  2 
 
  1 
 
     1 2 3 4  5  6  7  8 9   ...                19          Frekans 
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Şekil 1. 2.73 kelvin sıcaklığındaki kara cismin frekans tayfı. 1, 2, 3, ... ile gösterilen çizgilere ayrık erke kanalları 
gözüyle bakabiliriz 1. erke kanalından 12. erke kanalına doğru gidildikçe herbir kanala akıtılan erke niceliğinde 
artış sonrakilerde de azalış olduğuna dikkat ediniz.Eğer 1 - 19 erke kanalları arasındaki gözlem sayısını 
arttırırsak, diğer bir deyişle erke kanal sayısını ayrık değil de hemen hemen sürekli bir görünüm oluşturacak 
biçimde arttırırsak, tayf sürekli bir tayfa dönüşür.   
 
Bu modelde baryonik özdek (elektron, proton, nötronun kombinasyonlarından oluşan özdek) 
yoğunluğu “kapanma yoğunluğunun” 0.02 katından daha azdır. “Kapanma yoğunluğu”, 
evrenin günümüzdeki genişlemesini asimptotik (sonsuz zaman içinde evrenin “yarıçapı” belli 
bir R değerine yaklaşacak ) olarak durdurmak için gerekli yoğunluktur. Çünkü, eğer Büyük 
Patlama anındaki yoğunluk bu değerden daha düşük idiyse, süper sıcak plazma yıldız ve 
gökadaların oluşmasına olanak tanımadan dağılıp “yokolacaktı”. Yok, eğer yoğunluk 
“kapanma yoğunluğu”ndan biraz daha büyük idiyse evren bir mikrosaniyeden daha az bir 
sürede genişleyip hemen kendi üzerine çökecekti.  Günümüz evreni  ancak yoğunluk 
parametresinin tam tamına 1 olması durumunda olasıdır. Kuramın bu öngörüsü anthropic ilke 
denen ilkeyi gündeme getirmiştir. Büyük Patlama senaryosuna göre evrenin % 99 denlisi 
baryonik olmayan soğuk karanlık özdektir. Baryonik olmayan soğuk karanlık özdeğin doğası 
“şimdilik” bilinmiyor! baryonik özdekle nasıl etkileştiği bilinmiyor ! evrende aranıyor, yok! 
parçacık fizikçilerinin hızlandırıcılarında aranıyor, yok! Ama adları hazır: WIMP’ler, ino’lar, 
axion’lar, manyetik monopol’ler, string’ler, vb.  
 
Mikrodalga ardalan ışınımının keşfinden hemen sonra Peebles bu ışınımın özdek ile ışınımın 
ayrıldığı çağda evrenin yapısına ilişkin bilgi sunacağına işaret etti. Mikrodalga ardalan 
ışınımının bugün gözlenen sıcaklık dalgalanmalarını ölçerek, özdek ile ışınımın ayrıldığı 
çağdaki kütle yoğunluk dalgalanmalarının genliğine ilişkin bilgilenebileceğimiz ileri sürüldü. 
Eğer kütle yoğunluk dalgalanma genliklerini bulabilirsek, çekim kuvvetinin 12 milyar yılda 
(Hubble Uzay Teleskobu ölçümlerinden bulduğumuz yaş ) bugün gözlediğimiz büyük ölçekli 
yapıları oluşturup oluşturamayacağını söyleyebiliriz. 1970’li yıllardaki kuramsal çalışmalar 
adı geçen sıcaklık dalgalanmalarını 10−4  düzeylerinde öngörüyordu [5] . Daha düşük değerler 
bugün gözlediğimiz evreni yaratamazdı ! Ancak bu değerler gözlenemeyince kuramsal 
değerler sürekli aşağıya çekildi ! [1] COBE’nin bulduğu sonuç, ∆T / T ∼ 10 - 6  dır [2]. Bu sonuç, 
eğer Büyük Patlama modeli doğruysa, bugün gözlediğimiz yıldızların, gökadaların, gökada 
kümelerinin, boşlukların, büyük duvarın, vb. henüz oluşmamış olması gerekiyor !  
 
    COBE  Ölçümleri 
 
 2. 73 K sıcaklığına sahip mikrodalga ardalan ışınımına, erken evrene ilişkin 
araştırmalarda kullanılabilecek en etkin aygıt gözüyle bakılıyor. Büyük açısal ölçeklerde ele 
alındığında  (∼70) mikrodalga ardalan ışınımının  ilkçağlardaki çekimsel gizilgüç (potansiyel) 
dalgalanmalarının izini taşıdığı savunulur. Bugün evrende gözlediğimiz büyük ölçekli 
yapıların oluşumuna neden olan etmenin, çekimsel gizilgüç (potansiyel) dalgalanmaları 
olduğuna inanılmaktadır. COBE' nin DMR (Differential Microwave Radiometer) adlı aygıtı 
mikrodalga ardalan ışınımının büyük açısal ölçeklerde sergilediği yönbağımlılığı ölçmek 
amacıyla tasarlanmıştır. Bu aygıt üç frekansta gözlem yapmıştır : 31.5 GHz , 53 GHz , 90 
GHz  ( Bu frekanslara karşılık gelen dalgaboyları sırasıyla 9.5 mm , 5.7 mm , 3.3 mm dir ). Bu 
frekanslar, gökada ışınımının minimum ve mikrodalga ardalan ışınımının maksimum akıya 
sahip olduğu dalgaboyu aralıklarıdır. Böylece gözlem sonuçları dış mikrodalga kaynaklarınca 
çok kirletilmemiş olacaktır. Herbir frekansta gözlem yapan ve birbirinden hemen hemen 
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bağımsız iki frekans kanalı vardır. COBE' nin yörüngesi ve dönme ekseni, altı ayda tüm 
gökyüzü haritasını çıkaracak biçimde ayarlanmıştır           ( Şekil 2 ). 
 
 DMR üç çift "horn" antenden oluşur. Dewar adı verilen soğutucu tank üzerinde, 
birbirinden 1200 lik açıklıklarla konuşlandırılmışlardır. Herbir radyometre kanalı, aralarındaki 
ayrım 60 0  olan iki ayrı gökyüzü bölgesini 70 lik açıklıklarla gören iki "horn" antenden gelen 
radyo akı farkını ölçer. Antenlerin şişimlerinin dönme ekseniyle yaptığı açı 300 dir. Dewar, 
650 litrelik süperakışkan helyum cryostatdır.  
 
 Yukarıda da belirtildiği gibi, DMR, aralarında 60 0  bulunan iki gökyüzü parçasından 
gelen ışınımın anten sıcaklığı arasındaki farkı ölçer. DMR haritalarında baskın olan iki özellik 
vardır : 1) ışınımın çiftuçay yönbağımlılığı ; diğer bir deyişle, haritada bir bölge sıcak (mavi) 
diğer bir bölgeyse soğuktur (kırmızı). Bu bölgeler arasındaki sıcaklık farkı 3.36 m 0.1 mK  
düzeylerindedir.  
 

Çiftuçay yönbağımlılığı ( ∆T /T ∼ 10 -3 ) tüm frekans kanallarından şaşmaz bir biçimde 
gelmektedir. ( Şekil 3 ).  Karacisim ışınım alanı olan mikrodalga ardalan ışınımına  göre 
göreli devinimde bulunan gözlemci çiftuçay yönbağımlılığı gözleyecektir. Gözlenen tüm 
çiftuçayın Samanyolu'nun yerel küme içindeki özgün hızından kaynaklandığı varsayılmıştır ; 
ve 2) gökada düzleminden gelen ışınım.  
 

 
 
 
Şekil 2. COBE uydusu. 
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COBE’nin gözlem sonuçları gerçekten nefes kesici. Bu harita bize, Samanyolu 
gökadasının, Kova burcu - Aslan burcu doğrultusu boyunca, Kova’dan Aslan’a doğru 600 
km/s lik hızlarla sürüklendiğini söylüyor.  
 

COBE DMR haritalarındaki karakteristik yönbağımlılık ∆T / T ∼ 10 - 6  
düzeylerindedir. Bu yapı göreli olarak daha büyüktür ve tanısı yapılabilmiş olan tüm 
sistematik yanılgılardan farklıdır. Bu yapının Gökadamızdan mı, gökadaötesinden mi yoksa 
mikrodalga ardalan ışınımından mı kaynaklandığı henüz anlaşılamamış kritik bir sorundur. 
COBE’den sorumlu G.F. Smoot, “En ekonomik hipotez, bu yapının mikrodalga ardalan 
ışınımından kaynaklandığı hipotezidir” saptamasını yapmaktadır.  
 

Eğer mikrodalga ardalan ışınımının yönbağımlılığı olarak yorumlanabilirse, bu 
sonuçlar evrenin yapısını açıklamaya çalışan şişme(enflasyon)+ karanlık özdek modellerini 
sınayabilir; bu modeller yoğunluk tedirginliklerinin kullanılan ölçeklerden hemen hemen 
bağımsız olduğunu öngörür. DMR haritalarındaki yönbağımlılıklar, aynı zamanda, yapı 
oluşumlarında kullanılan çekimsel kararsızlık modellerini de sınar.  
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Şekil 3. (Üst) Samanyolunun evren içindeki sürüklenmesinden kaynaklanan çiftuçay bağımlılığı. (Orta) 
Samanyolu gökadasından ve ardalandan gelen mikrodalga ışınımı. (Alt) Samanyolunun katkısının 
düşülmesinden sonra elde edilen mikrodalga ardalan ışınımı haritası. 
 
   

Isısal Sunyaev - Zel'Dovich Etkisi 
 
 Mikrodalga ardalan ışınımı tanımındaki  ardalan sözcüğü bize ne anlatıyor ? Bu 
ışınımın, herhangi bir gök cisminden kaynaklanmadığını, Büyük Patlamadan ardakalan fosil 
ışınım olduğunu ve  “gözlenebilir evrenimizin” ötelerinden geldiğini anlatıyor. Bu ışınımın 
gerçekten de “ardalandan” geldiğini kanıtlayabilecek gözlemler yapılabilir mi ? Evet 
yapılabilir. Isısal Sunyaev Zel’Dovich etkisinin gözlenmesi bizim bu konudaki kuşkularımızı 
giderebilir.  
 
    Yoğun gökada kümeleri güçlü X - ışın kaynağıdır. Bu ışınımın ana kaynağının, 
kümenin gökadalararası ortamında tuzaklanmış olan sıcak, iyonlaşmış gazdan gelen ısısal 
bremsstrahlung olduğu gösterilmiştir. Özgür elektrik yüklü parçacıklar birbirlerinin elektrik 
alanı içersinde ivmelenirler. Bunun sonucunda erkelerinin bir kısmını ışınım olarak salarlar 
Bu sürece Bremsstrahlung denir. Gökada kümelerinde salınan ışınım X - ışın bölgesine düşer 
(Ancak bremsstrahlung sürecinde ışınım X - ışın bölgesine de optik bölgeye de radyo 
bölgesine de düşebilir). Gökada kümelerinde bu ışınımın X - ışın tayfı salma çizgileri gösterir. 
Bu çizgilerin, yüksek derecede iyonlaşmaya uğramış demir atomlarından geldiğine 
inanılmaktadır. Bu çizgiler, daha yoğun ve daha sıcak kümelerde gaz sıcaklığının 10 8 K  denli 
yüksek olduğuna işaret etmektedir.  
 
Mikrodalga ardalan fotonlarıyla kümelerdeki gökadalararası  plazmanın güçlü bir etkileşime 
girmesi beklenir. Plazma, ışınımdan çok daha sıcak olduğundan etkileşim ters Compton 
saçılması süreciyle olacaktır. Yani elektron, proton, vb. elektrik yüklü parçacıklardan oluşan 
plazma erkesini mikrodalga ışınımına aktarır. Bu süreç plazmanın soğumasına neden olurken 
ışınımın tayfını da bozar. Etkileşim foton sayısını korur. Ancak saçılmaya uğramış olan 
fotonların erkesi, bu ortama giren foton erkesinden daha yüksek olur. Işınım Rayleigh - Jeans 
bölgesinde (radyo bölgesi) "daha soğuk", Wien bölgesinde (optik - moröte) "daha sıcak" olur. 
Bozulmaya uğramamış olan tayfın tepe noktasından ( ∼ 162 GHz ) biraz daha yüksek 
frekanslarda ( ∼ 218 GHz) tayf bozulma göstermez ( Şekil 4 ) [1].   
 



21 
 

 
 
Şekil 4. Yoğun gökada kümeleri içindeki sıcak, iyonlaşmış gaz içinden geçen mikrodalga ardalan ışınımının bazı 
fotonları ters Compton saçılması süreciyle daha yüksek frekanslara kayarlar. Bu süreçte foton sayısı korunurken 
kara cisim tayfı bozulmaya uğrar. Ters Compton süreci ışınımı "ısıtmasına" karşın ışınımın Rayleigh - Jeans 
bölgesindeki tayfsal erke yoğunluğu Sunyaev - Zel'Dovich etkisi nedeniyle azalır. 
 
 Isısal Sunyaev - Zel'Dovich etkisinin inandırıcı ölçümleri, kozmik mikrodalga ardalan 
ışınımının yüksek kırmızıya kayma gösteren bölgelerden geldiğini kanıtlayacağı gibi, 
Standart Büyük Patlama  modelinin en belirsiz iki parametresi olan H0 , Hubble sabiti ile q0 , 
yavaşlama parametresinin  saptanmasında da yardımcı olur.  
 

COBE bu etkiyi gözleyemezdi çünkü “horn” antenlerinin açısal çözümleme gücü, 
gökada süperkümelerinin açısal boyutlarından çok büyüktü. Ancak tasarlanan yeni aygıtların 
açısal çözümleme gücü, bu etkiyi gözlemeye yetecek denli yüksek olacaktır. Bu arada şunu da 
belirtmek isterim: 5 Eylül 1997 günü Türkiye Ulusal Gözlemevi’nin açılışı yapıldı. Bu açılış 
sırasında sayın Raşid Sunyaev ile yaptığım söyleşide, ısısal Sunyaev - Zel’dovich etkisinin 
kırmızıya kayması 0.82 ye dek olan kümelerde gözlendiğine ilişkin inandırıcı kanıtlar 
olduğunu söyledi. Sunyaev ayrıca bu etkiyi gözleyebilecek uyduların görebildiği uzaklığın z = 
1 denli olduğuna da işaret etti. Daha uzakları görebilecek, adı geçen etkiyi gözleyebilecek 
uydularımız henüz yok. Ancak, z ∼ 5 uzaklıklarını görebilen yer konuşlu radyo teleskopların 
ölçüm sonuçları belirsizliğin sürdüğüne işaret ediyor.  
 

Özetleyecek olursak, en büyük ölçeklerde gözlediğimizde evren bugün süper gökada 
kümeleri, "bubble"lar, boşluklar gibisinden devasa yapılar sergilemektedir. Eğer evren 
Standart Büyük Patlamanın ileri sürdüğü gibi eşdağılımlı özdek ve ışınım "çorbasından" 
bugünkü durumuna geldiyse, bu yapılar nasıl oluştu ? Bu sorunun Standart Büyük Patlama  
modelindeki yanıtı , " Bu yapıların kaynağı, enflasyonist çağın sonunda, kozmik çorbada 
ortaya çıkan küçük ölçekli kuantum dalgalanmalarıdır" biçiminde verilir. COBE'nin gözlediği 
sıcaklık dalgalanmaları da bu dalgalanmaların günümüzdeki büyük ölçekli durumudur. Diğer 
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bir deyişle, özdek yoğunluğundaki kuantum dalgalanmaları kendisini foton sıcaklıklarındaki 
dalgalanmalar olarak gösterir.  
 
 Işınımın frekans tayfı 2.73 K  sıcaklığındaki bir kara cismin tayfını öykünmektedir. Bu 
gerçekten yola çıkan standart Büyük Patlamacılar mikrodalga ardalan ışınımının , evrenin 
sıcak yoğun bir başlangıcı olduğunun kanıtı olduğuna işaret etmektedirler. 
 
 Diğer yandan sıcaklıklardaki yönbağımlılıklar bugünkü yumrulu yapıları açıklama 
görevi görecekti. Ancak, yönbağımlılıkların genliği (∆T / T ∼ 10 - 6 ), bugün gözlenen 
süperküme yapılarını açıklayamayacak denli küçük olduğundan "karanlık özdek" kavramı bir 
"epicycle" (yara bandı!)olarak evren modellerine sızmıştır. COBE sonuçları, Büyük Patlama, 
Enflasyon ve Karanlık özdek içeren evren modelleriyle tutarlıdır.  
 
 Işınımın ardalandan mı geldiği yoksa yerel bnir etki mi olduğuna ilişkin belirsizliği 
açıklığa çıkarabilecek olan ısısal Sunyaev - Zel’dovich etkisi henüz inandırıcı bir biçimde 
algılanamamıştır. 
 
     Seçenek Açıklama 
 
Yukarıda da değindiğimiz gibi, gözlemsel bir gerçek olan Mikrodalga Ardalan Işınımı , 
evrenin sıcak bir başlangıcı olduğunu savunan Büyük Patlama modelinin güçlü bir kanıtı 
olarak sunulur. COBE uydusu verileri bu ışınımın tayfının 2. 73 K sıcaklığındaki kara cisim 
tayfına uyduğunu göstermiştir. Bu sonuç, çoğu evrenbilimci tarafından Büyük Patlama 
modelinin doğrulanması olarak yorumlanmıştır. Başka yorumlar da var.  
 
 “Ancak, Büyük Patlama modeli, erken dönemlerin kara cisim tayfının daha sonra 
gerçekleşen ve termodinamik karakterde olmayan olaylarca bozulacağını öngörmektedir. 
Termodinamik karakterde olmayan olaylara örnek olarak, gökadaların, gökada kümelerinin ve 
bugün gözlediğimiz, boyutları 100 Mpc e dek uzanabilen hücre benzeri yapıları sayabiliriz. 
Mikrodalga ardalan ışınımında bu olayların izi algılanmalıydı. Algılanamamış olması, on yıl 
önceki kuramsal beklentilerin boşa çıktığına işaret eder. Gözlemler karşısında sınanmaktan 
kaçınan Büyük Patlama modeli yerine yeni arayışlar başlamıştır. 
 
 “Büyük Patlama modeli evrenin düz ve yapısız (yapı sözcüğünden gökadalar, gökada 
kümeleri, gökada süper kümeleri ve boşluklar anlaşılmalıdır) olarak başladığını ancak daha 
sonra yapıların oluştuğunu söyler. Bu mucizenin (mucize, çünkü evren boyutlarına da 
dikkatsiz bir biçimde uyguladıkları termodinamiğin II. yasası, eşdağılımlı bir ortamdan büyük 
ölçekli yapılara geçmenin, diğer bir deyişle, karmaşadan düzen doğurmanın olası olmadığını 
savunur!) nasıl oluştuğunu açıklayabilmek için sayısız çabalar harcanmıştır. Bu çabaların iki 
ortak yanı bulunmaktadır. Birincisi , daha üst düzeyde fiziğe kaçış ; ikincisi, sığınılan yeni 
fizikte ortaya çıkan devasa boyutlu ayrıntıların deneysel veya gözlemsel olarak sınanamıyor 
olması. Belki de bu nedenle bu modellere “senaryo” deniyor! 
 
 “Sorunun özü olayların gelişme sırasında yatıyor. Büyük Patlama modeline göre önce 
Mikrodalga Ardalan Işınımı vardı; gökadalar sonra oluştu. Ancak gözlemler bunun tam tersi 
bir gelişmenin olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde sergiliyor. Mikrodalga 
Ardalan Işınımının gökada oluşumlarından sonra ortaya çıkmış olabilmesi için belli yapılara 
sahip parçacıkların gökadaötesi ortamda oldukça yaygın olarak bulunması gerekir. 
Günümüzde ya da göreli olarak yakın geçmişte gökadaötesi ortamda bulunan bu parçacıkların 
mikrodalgada güçlü soğurucu ve aynı zamanda da görsel bölge ve daha uzun dalgaboylarında 
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da ışınıma geçirgen olmaları gerekir. Bu durumda kendimize üç soru yöneltebiliriz: 1) Bu tür 
parçacıkların varlığı kuramsal olarak olası mı? 2) Bu tür parçacıkların varlığına ilişkin 
laboratuvar kanıtları var mı? 3)  Bu tür parçacıkların varlığına ilişkin gökbilimsel - gözlemsel 
kanıtları var mı?  
 
 “Birinci sorunun yanıtı kesinlikle “evet” tir! Mie türü bir hesaplama, iğne biçimindeki 
ince metalik parçacıkların 1 mm dalgaboylu radyo dalgalarını soğurma gücünün, 5000 A 
dalgaboylu optik ışınımı soğurma gücünden 100 kez daha büyük olduğunu gösterebilir. Bu 
sonuçlar oda sıcaklığında geçerlidir. Çok düşük sıcaklıklarda metalik direnç sıcaklıkla 
azaldığından yukarıdaki karşılaştırma katsayısı 100 den 1000 e çıkmaktadır. Kısacası, 
gökadaötesi ortam mikrodalgalarda son derece soğurucuyken görsel bölgede de son derece 
geçirgendir. Metalik iğnelerin yüksek soğurma gücü uzun dalgaboylarında çapları ve 
boylarına bağlı olarak azalır. Örneğin, 1 mm uzunluğundaki metalik iğne, yaklaşık 10 cm 
radyo dalgaboyları için soğurma yeteneğini yitirir. 
 
  “İkinci sorunun yanıtı de “evet” tir. Laboratuvar deneyleri yavaş yavaş soğutulan 
metal buharının, çapı 10 -6 cm ve uzunluğu da 1 mm olan iğneler biçiminde yoğunlaşacağını 
göstermiştir. Metal buharından oluşan ilk yumaklanmalar birkaç bin atom içeren sıvı 
damlacıkları biçimindedir. Katı duruma doğru ansızın kristalleşme başlayınca, açığa çıkan 
erke kristalin yapısında kırıklara neden olur. Bu kırılmalar değişik biçimlerde gerçekleşir. 
Özgün bir kırılma biçimi “burgu kırılma”dır. Bu kırılma türü özdeğin boyutlarının zamanla 
doğrusal olarak büyümesini sağlar. Diğer tür kırılmalar özdeğin küresel büyümesine neden 
olur. Küresel büyüme gösteren yumakların yarıçapı zamanla doğru orantılı olarak artarken, 
doğru biçiminde büyüyen parçacıkların boyu zamanla eksponansiyel olarak artar. Kısacası, 
boyları zamanla doğru orantılı büyüyen parçacıklar zamanla daha baskın büyüme biçimi 
olduklarını gösterirler. Eksponansiyel büyümenin baskın olması nedeniyle, metal buharındaki 
atomların çoğu, iğne biçimindeki katı metallerden oluşur.  
 
 “Üçüncü sorunun da “evet” biçiminde yanıtlanabileceğine işaret eden iki gökbilimsel 
kanıt var. Kanıtların herikisi de süpernovalardan gelmektedir. Yıldızlararası ortama doğru 
genişleyen süpernova artıklarında metaller senteze uğrarlar. Bu nedenle süpernova 
artıklarında metalik, özellikle de demir iğnelerin varlığı beklenir. Yengeç bulutsusundaki 
atarcadan gelen ışınım 30 µ - 10 cm aralığında çok belirgin bir azalma göstermektedir. Bu 
aralık, demir iğnelerin soğurma gücünün en yüksek olduğu dalgaboyu aralığıdır. İlgili band 
aralığında atarca ışınım yapmıyor olabilir. Ancak bu oldukça düşük bir olasılıktır. Bu 
azalmaya getirilebilecek daha uygun bir açıklama, atarcanın çevresinde bulunan (ancak 
Yengeç bulutsusunun dış bölgelerinde bulunmayan) demir iğneler algılayamadığımız ışınımı 
soğuruyor olabilir. 
 
 “İkincisi, gökadaların radyo ışıtmalarıyla uzak kırmızıöte (∼ 100 µ ) ışıtmaları arasında 
olağanüstü bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki, varlığını oldukça geniş bir aralıkta 
korumaktadır (10 4 çarpanı denli). Radyo ışınımı atarca kaynaklı yüksek erkeli elektronların 
synchrotron ışınımından gelmektedir. Atarcaların kaynağı olan süpernovalar aynı zamanda 
demir iğne parçacıkların da kaynağıdır. Evrende ne denli çok süpernova olursa o denli çok 
atarca ve yine  o denli çok demir iğne parçacıklar olacaktır. Bu durum da bize, açıklanması 
zor olabilecek bir ilişkinin doğal olarak açıklanabilmesini sağlar. 
 
 “Demir iğneciklerin uzak kırmızıötedeki soğurma gücü çok yüksektir. Bu iğnecikler 
yakınlarındaki bir kırmızıöte ışınım alanından oldukça yüksek ışınım basıncı duyumsarlar. Bu 
tür ışınım alanlarının erke yoğunluğunu kullanarak demir iğnelerin gökadalararası uzaya 
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çıkma hızını 10. 000 km s -1 olarak bulabiliriz. Bu hız, parçacıklarla onları doğuran ebeveyn 
gökadaların Hubble zamanında (H -1 ) birbirlerinden 100 Mpc uzaklıklara ayrılmalarını 
sağlayabilir. Bu nedenle, kozmolojik açıdan baktığımızda, demir iğne parçacıkların 
gökadalararası ortamdaki dağılımı gökadaların kendi dağılımlarından daha tekdüze olacaktır. 
 
 “Aslında, yalnızca 10 6 gökadanın iğne parçacık üretimi, bu dağılımın Hubble zamanı 
içersinde tekdüzeliğe kavuşması için yeterlidir. 
 
 “Bununla ilişkili olarak şunu söyleyebiliriz : ışınım alanı kara cisim tayfına 
kavuştuktan sonra ışınımın tayfını ısısal yapan etmenin uzay dağılımı hiç önemli değildir. 
Isısal tayfı sağlayan etmenlerin tekdüze dağılmış olması  gerekmiyor. Mikrodalga ışınım 
kuantının soğurulup salınmadan önceki ortalama özgür yolu λ  olsun. Hubble zamanı 
içersinde ışınımın sızma uzaklığı (λ c H -1 ) ½  dir. λ = 10 -2 c H -1 için bu uzaklık,  0.1cH-1 olur. 
Bu değer, kozmolojik optik derinlik 100 bile olsa, ışınım alanındaki dalgalanmaların H -1 
zamanında ortadan kalkacağına işaret eder. 
 
 “Sonuç olarak, tayfın düzgün ve yönbağımsız olmasını sağlayan iki eğilim vardır. Bu 
eğilimin birisi ışınımın kara cisim ışınımına bürünmesini sağlayan etmen (metal iğneler) 
diğeriyse ışınım alanındaki güçlü eğilimdir. Bu iki eğilimin Mikrodalga Ardalan Işınımında  
gözlenen yönbağımsızlığı üretmesi beklenir. Metal iğneler uzak kırmızıötede yüksek bir 
salma gücüne sahip olduğundan soğuk kalma eğilimindedirler. Bir gökada yakınındaki metal 
iğnelerin sıcaklığı bile Mikrodalga Ardalan Işınımının sıcaklığını geçemez. Mikro 
parçacıklarla çarpışan bu metal iğnelerin “buharlaşma” olasılığı var mı ? Yok ! Yabancı 
moleküller iğneler üzerinde yoğunlaşabilirler. H 2 molekülü dışındaki tüm katı özdekler 2. 7 K 
sıcaklığında yoğunlaşabilirler. Bu metal iğnelerle çarpışan mikro parçacıklar iğneler 
üzerindeki molekülleri buharlaştırabilir ama iğneleri buharlaştıramazlar” [4]. 
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EVREN  GENİŞLİYOR  MU ? 
 
 
Büyük Patlama çerçevesinde çalışan tüm evren modelleri evrenin genişlediğini 
savunmaktadır. Uzay gerçekten genişliyor mu ? Biliminsanları bu sonucu hangi gözlemsel 
gerçekten çıkarıyorlar ? Bu soruların yanıtlarına aşağıda değineceğiz. Evrenin genişlediğinden 
son derece emin olan Büyük Patlamacı evrenbilimcilerin sıkça kullandıkları savsözleri:          
“Kuazarlar en uzak gök cisimleridir. Ne denli uzağa bakarsak zamanda da o denli geriye, 
başlangıca gideriz” biçimindedir.  Bugün birinci tümcenin doğruluğuna ilişkin çok ciddi 
kuşkular duymayı haklı gösterecek gözlemsel veriler bulunmaktadır. İkinci tümceninse yarısı 
doğru yarısı yanlıştır! “Ne denli uzağa bakarsak zamanda da o denli geriye gideriz”. Bu tümce 
doğru. Işığın boşluktaki hızının sabit ve bilgi taşımada erişilebilecek en büyük hız olduğunu 
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gözlem ve deneylerden biliyoruz. Işık boşlukta bir saniyede  300. 000 km  yol kateder. Diğer 
bir deyişle, 1 saniye ≡ 300. 000 km  denkliği doğrudur. Bu denklik bağıntısı, fiziğin 
homojenlik ilkesini çiğnedi demeyin! Bilindiği gibi fizik, eşitliklerin veya denkliklerin heriki 
yanında yeralan fiziksel niceliklerin fiziksel boyutlarının aynı olması konusunda son derece 
dikkatlidir. Einstein’ ın Görelilik kuramında  c = 1 alınır. Bu eşitlik, L / T = 1 ⇒  L = T  
anlamına gelir. Yani, uzunluk demek zaman demektir ! Einstein zamanı işte böyle 
“uzaysallaştırmıştır”; zamanın 4. Boyut olarak alınması böyle bir usa vurmayla 
gerçekleşmiştir. “ Zamansız” Einstein bu nedenle, “Zaman bir ilüzyondur” demiştir. Diğer 
yandan Einstein’ın alan denklemlerinin çözümü evrenin dinamik “tarihçesini” verir; yani, 
evrenin R yarıçapının t  zamanıyla nasıl değişeceğini anlatmaya çalışır.  
 
 Yukarıda ‘doğru’ olarak belirlediğimiz tümcenin işaret ettiği sonuçlara değinerek diğer 
tümceye geçelim. Çok çok çok 300. 000 km’ ler, çok çok çok saniyeler demek olacağından,     
“ne denli uzağa bakarsak zamanda da o denli geriye gitmiş oluruz”. Ancak, ‘zamanda geriye 
gitmek’ niçin ‘başlangıca’ yaklaşmak anlamına gelsin? Zamanda bir başlangıç olduğuna 
ili şkin elimizde gözlemsel-bilimsel veriler var mı? Hubble ilişkisini kuazarlara 
uyguladığımızda evrenin genişlediğini savunamayacak duruma geldiğimizi göreceğiz. 
 
 Uzay, zaman ve erkenin bir başlangıcı olduğuna ilişkin iki gözlemsel sonuç 
bulunmaktadır : 1) Hubble ilişkisi. Bu ilişki, Sb türü sarmal kollu gökadalar içinde kırmızıya 
kayması 0.5 e dek olan gökadalar için saptanmış olan bir ilişkidir. İlişkiyi tüm gökcisimlerine 
dek uzatmanın olanaksızlığına değineceğiz ; ve 2) Termodinamiğin II. Yasası.  
  

Bu yazının konusu Hubble ilişkisi olduğundan termodinamiğin II. Yasasına değinip 
geçelim. Entropi yasası olarak da bilinen bu yasa, “Çevresiyle ısı, erke, özdek, bilgi, vb. alış 
verişinde bulunmayan kapalı dizgelerdeki fiziksel süreçlerde entropi ya sabit kalır ya da artar. 
Eğer entropi artıyorsa sürece tersinemez süreç denir. Dizge giderek termodinamik denge 
durumuna yaklaşır; öyle ki, dizge en sonunda ‘ısı ölümüne’ ulaşır”.  
 
 Düne değin evrensel bir yasa olarak sunulan II. Yasa diğer adıyla Entropi yasası 
doğada kendiliğinden ortaya çıkan  süreçlerde özgür ve kullanılabilir erkenin daima azaldığını 
savunur. 
 
 Kötümser varoluşçu felsefeye veya yazgıcı dinlere destek olarak kullanılan bu yasanın 
geçerlilik sınırlarını iyi çizmek gerekiyor. Evrende gerçek anlamda ‘kapalı dizgelerin’ 
olmadığı gerçeğini bir yana bırakırsak, günümüzün popüler paradigması olan Kaos kuramı 
termodinamiğin II. Yasası’nın geçerlilik sınırlarını çok güzel çiziyor ve bizi bu tarihsel ve 
mantıksal tuzaktan kurtarıyor. Analitik olarak çözülebilen denge dışı dinamik dizgeler 
kaostan düzenin doğabileceğini kanıtlamışlardır. Bu kanıtlar, fizik, kimya, gökbilim, biyoloji 
ve toplumsal bilimler alanından çok çeşitli örnekleri içermektedir. Karmaşadan düzenin 
doğması demek, dizge II. Yasanın geçerlilik sınırlarının dışında demektir. İçersinde entropi 
üreten ancak ürettiği entropiyi dizgenin dışına atabilen yapılara erke tüketici yapılar             
(dissipative structures) denir. Bu yapılar, örgütlenmelerinin önünde engel oluşturan 
entropinin dış satımını çok etkin bir biçimde yapabilmektedirler. Böylece giderek daha üst 
düzeyde örgütlenebilirler. İşte insan, işte canlılar, işte insan toplumları, işte Benard 
hücreleri, vb. Bu konunun ayrıntıları bir başka yazının konusu olabilir. 
 
   Şimdi Hubble ilişkisi’nin işaret ettiği gerçeklere değinmeye çalışalım. Edwin Hubble 
zamanında gökadalar, eliptik, sarmal, çubuklu sarmal, düzensiz olarak sınıflandırılıyordu 
(Şekil 1). Hubble 60 adet Sb türü gökada üzerinde yaptığı çalışmada, gökadaların görünürdeki 
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parlaklığıyla gökada tayflarındaki çizgilerin sergilediği kırmızıya kayma arasında doğrusal bir 
bağıntının varlığını saptıyor (Şekil 2). Eğer gözlenebilir çevrenimiz içindeki tüm gökcisimleri 
aynı doğrusal bağıntıya uyarsa, bu sonucun, evrenin genişlediğine işaret ettiği yorumunu 
yapabiliriz. Sarmal kollu gökadalar o dönemde bilinen toplam türler içinde % 25 oranındadır. 
Hubble, Realm of the Nebulae adlı eşsiz kitabında ilgili okuyucuyu bir konuda sürekli 
uyarıyor : “ Gözlemler, kırmızıya kaymanın gerçekten de devinimi temsil edip etmediğini 
iyice ortaya çıkarmadan önce herhangi bir kozmolojik yargıya varılmamalıdır… Bu arada, 
kırmızıya kaymalar, uygunluk açısından hız ölçekleriyle anlatılabilir. Kırmızıya kaymanın 
davranış biçimi hız kaymalarınkine benzemektedir. Dikkatli bir biçimde kurduğumuz 
tümcelerimizde ‘görünürdeki hız’ kavramını kullanmalı  
 

 
 
 
Şekil 1: Gökadaların Hubble sınıflaması. E ve S türleri arasındaki geçiş türü S0 dır. a, b, c,  d, m dizisi ile 
gösterilen gökadaların sarmal kolları disk çevresinde sıkı sıkıya sarılı ve iyi tanımlanmış kollardan açık, 
parçalanmış kollara doğru gidişi anlatır. 
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Şekil 2. Hubble’ nin Sb türü gökadalar için oluşturduğu fotografik salt parlaklık - hız logaritması grafiği. 
(Hubble, Edwin, The Realm of the Nebulae, Yale University Press, London, 1936). 
 
ve genel kullanımı içinde ‘görünürdeki‘ sıfatını dikkate almasak da varlığını daima 
anımsamalıyız…Tanım gereği gözlenebilir evrenin tam ortasındayız. Yakın komşuluğumuzu 
oldukça iyi tanıyoruz. Uzaklıkların artmasıyla birlikte bilgimiz azalıyor, üstelik hızla azalıyor. 
En sonunda teleskoplarımızın sınırına erişiyoruz. O sınırda artık gölgeleri ölçmeye başlıyoruz. 
Burada ölçüm yanılgılarımızın yanısıra bize ipucu olabilecek görüntüleri de araştırmaya 
başlıyoruz. Araştırmalarımız sürecek. Deneysel-gözlemsel kaynaklarımız tamamen 
tükenmedikçe düşsel spekülasyon alanına kaymamıza gerek yok”. 
        
 Hubble kendi çalışmalarının sınırının ayırdındaydı. “Gökbilim tarihi giderek 
genişleyen çevrenimizin (ufkumuzun) tarihidir” derken belli ölçeklerdeki çalışmaların 
geçerlilik sınırlarının genişleyen çevrenle sürekli denetlenmesi gerekliliğini vurguluyordu. 
Burada bir uyarı yapmakta yarar var; çevrenimizi genişleten etmenler, açısal, renk ve 
zaman çözünürlüğü ilerleyen teknolojiye koşut olarak artan algaçlardır. Örneğin, 
teleskobumuzun çapı büyüdükçe daha uzakları görmeye başlıyoruz, diğer bir deyişle, 
“çevrenimiz genişliyor”. Bu geni şlemenin “uzayın genişlemesiyle” ilgisi yoktur!   
 
  Yinelemede yarar var: kırmızıya kayma değerleri en çok 0.5 olan Sb türü gökadalar 
için saptanmış olan bu ilişkiyi kırmızıya kaymaları ölçülmemiş olan diğer gökadalara  dek 
uzatan biliminsanları Eddington ve Lemaitre’dır. Evet, “serçenin iki ayağı iki kanadı ve 
gagası var ve uçar. Öyleyse, iki ayağı, iki kanadı ve gagası olan her kuş uçar” gibisinden bir 
önerme, hindi, devekuşu, tavuk, evcil ördek vb. kanatlılar için geçerli değildir!  Dahası, 
Hubble zamanında bilinmeyen ancak bugün gökada yazınına girmiş olan değişik türden 
gökadalar vardır. Bunlar ‘toptancı’ isimleriyle Etkin Gökada çekirdekleri (AGN) olarak 
anılmaktadır. Bu gökadalar, sarmal kolluların toplam nüfus içindeki % 25 oranını kimbilir ne 
denli küçülttü! 
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 Biraz da kuazarlara değinelim. Kuazarlar çok parlak, yıldız benzeri nokta 
kaynaklardır. Bazılarının çevresinde, gazoz reklamındaki ‘yüzbin baloncuğun’ oluşturduğu 
hale benzeri bir yapı vardır. Kuazarların dış görünümü, bilinen diğer gökadaların görünüşünü 
andırmaz; çok uzakta oldukları varsayıldığından, varsa bile sarmal kollarının 
algılanamayacağı savunulur. Işıtmaları çok yüksek olduğundan özeklerinde dev kütleli 
karadelikler bulunduğu varsayılır ; çünkü bu denli yüksek erkelerin ancak çekimsel erkenin 
özgür duruma geçmesiyle açığa çıkabileceği savunulur. Çekimsel erkeyi özgür duruma 
geçiren fiziksel süreç ise gökadadaki yıldızların karadeliğe doğru düşmeleridir. Bu nedenle 
karadeliklere “kozmik yamyam” denir.   
 
 Neliğine kısaca değindiğimiz kuazarlar gerçekten çok uzakta mı? Kuazarların 
sergilediği kırmızıya kaymanın ‘inanılmaz’ boyutları, kozmolojik kırmızıya kayma kavramını 
gündeme getirmiştir. Kozmolojik kırmızıya kayma Doppler kayması ve çekimsel kırmızıya 
kaymadan farklıdır. Kozmolojik kırmızıya kayma uzayın genişlemesinin doğurduğu bir etki 
olarak sunulur. Ancak, bunu söyleyebilmek için Hubble kutusunun dışında yeralan tüm 
gökadaların veya gökcisimlerinin dağılımının da doğrusal yasaya uygun olması gerekir (Şekil 
3). Şekil 4 , kuazarlar için çizilmiş olan Hubble ilişkisidir. Aslında “ilişkisizliği” demek daha 
doğrudur. Gerçekten de kuazarların görünürdeki parlaklığı ile kırmızıya kaymaları arasında 
bir ili şkinin varlığından sözedebilmek için ‘bilim karşıtı’ derecesinde yanlı olmak gerekiyor. 
Şekil 4 deki gözlem verilerine çok çeşitli istatistiksel yöntemler uygulanmasına, aynı verilerin 
değişik biçimlerde yerleştirilmi ş olmasına karşın veri noktalarının dağılımı asla ve asla eğimi 
5 olması gereken bir doğru ile temsil edilememiştir. Eğer bunu başarabilseydik, diğer bir 
deyişle, Hubble’ın Sb türü gökadalar için saptadığı doğrusal ilişkinin, Hubble kutucuğunun 
dışında da geçerli olduğunu gösterebilseydik, evrenin genişlediğinden sözedebilirdik.  
 

 
Şekil 3. Hubble kutusu (“Hubble’s Box”) dışındaki bazı gökadalar ve kuazarlar doğrusal bağıntı ile 
betimlenemez. Bu nedenle evrenin genişlemesinden sözetmek doğru değildir. 
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Şekil 4. Kuazarlar için Hubble bağıntısı. Grafikteki noktaların bir doğru ile anlatılamayacağına dikkat ediniz. 
 
İkincisi, kozmolojik hipoteze göre, birbirinden olabildiğince farklı kırmızıya kayma 
sergileyen iki gökcisminin Yer’deki gözlemciden aynı uzaklıkta bulunması olanaksızdır.  
 
 Halton Chip Arp 1949 yılında Harvard College’dan mezun olur. 1953 yılında 
California Institute of Technology’ de doktorasını tamamlar. 29 yıl süreyle Mt. Wilson ve 
Palomar gözlemevlerinde kadrolu çalışır. 1980 - 1983 yılları arasında Astronomical Society of 
the Pacific topluluğunun başkanlığını yapar. Yaptığı çalışmalardan dolayı, Helen B. Warner; 
Newcomb Cleveland ve Alexander von Humboldt ödüllerini alır. Günümüzde de etkin olan 
bilimsel yaşamına 1965 yılında başlar ve çoğu Astrophysical Journal, Astronomy & 
Astrophysics adlı birinci sınıf gökbilim dergilerinde olmak üzere birçok makalesi yayınlanır. 
Bulguları, evrenbilimin ana akıntısındaki görüşleri çürüttüğünden ünlü gözlemevlerindeki 
teleskop zamanı elinden alınmış, bilimsel makaleleri yıllarca bekletildikten sonra ya 
basılmamış ya da basılabilmesi için “bilimsel ödünlerde” bulunması istenmiştir! 
Bilimsellikten ödün vermeyen Arp kendi deyişiyle, “Bilimsel sonuçların standart bilim 
dergilerinde yayınlanması ve tartışılması engellenince yapacak bir tek şey kalıyor : kitap 
yazmak”. Bunun üzerine Halton Chip Arp , 1987 yılında Interstellar Media adlı yayıneviyle 
anlaşarak Quasars, Redshifts and Contraversies adlı kitabını yayınlatır. 
 
 Bu kitapta Big Bang evren modelini yanlışlayan birçok gözlemsel veri yeralmaktadır. 
Kitabın iletisi son derece açıktır: “ Gözlemsel veriler kırmızıya kaymanın kuazarlar için iyi bir 
uzaklık ölçeği olmadığını gösteriyor…Bugün elimizdeki zengin veriler yalnızca kuazarların 
değil çoğu gökadaların da görünürdeki parlaklık - kırmızıya kayma bağıntısına yani Hubble 
bağıntısına uymadığını göstermektedir. 
 
 ‘Pekiyi, tüm bu sağlam kanıtlara karşın bilim dünyası gerçeklere sarılmada, onları 
yüceltmede niçin yavaş veya isteksiz davranıyor ; çürütüldüğü savunulan Big Bang modelini 
niçin bırakmıyor?’ sorusu sorulabilir. Bu sorunun yanıtını, ‘ne yazık ki evrenbilim ve parçacık 
fiziği alanlarında ortaçağın sonlu evren modeli hortlamıştır. Gözlemsel - deneysel sonuçlar 
yerine fiyakalı matematiksel sonuçlar yeğlenmektedir ‘biçiminde vermek zorundayız. Big 
Bang yalnızca evrene ilişkin bir model değildir. Bu model, birçok fiziksel süreçlerin yanısıra, 
insanın tanrılarıyla olan ilişkileri gibisinden metafizik sorunlarına; yönetici sınıfların 
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yönetilenlerle olan hiyerarşik ili şkilerine de yanıt veriyor. Kısacası, Big Bang’in öyküsü 
yalnızca gökyüzünün ve gökbilimcilerin öyküsü değildir. 
 
 H.C. Arp’a göre Big Bang’in çöküş süreci, Ermenistan’da, küçük bir Schmidt 
teleskopla gözlem yapan Markarian adlı bir gökbilimcinin bulgusuyla başlıyor. Güçlü moröte 
ışınımı salan sürekli kaynaklar üzerine bir araştırma yapan Markarian NGC 4319 sarmal kollu 
gökada yakınında kuazar benzeri bir cisim buluyor ve bu cisme Markarian 205 adını veriyor  
(Şekil5). Daha sonra Daniel Weedman kuazarın tayfını alıyor ve kırmızıya kaymasından 
uzaklaşma hızını  21000 km s -1  olarak buluyor. Diğer yandan NGC 4319 gökadasının bizden 
uzaklaşma hızı 1700 km s -1  olarak bulunuyor. Arp, fotoğraf plağı üzerinde birbirine çok 
yakın bulunan bu iki gökcisminin birbirine yakın olup olmadığını incelemeye başlıyor.  
Eastman Kodak firmasının özellikle gökbilim çalışmaları için ürettiği, son derece duyarlı      
IIIa-J filmiyle kuazar-gökada çiftinin fotoğrafını yeniden çekiyor. Bunun için Mt. 
Palomar’daki 5 m lik yansıtıcı teleskopta 4 saatlik poz süresi gerekiyor. Çekmiş olduğu 
fotoğraf plağını banyo eden Arp kuazar ile gökada arasında yeralan ışıklı bir köprünün 
varlığına dikkat ediyor. Büyük teleskoplarla çalışan deneyimli gökbilimciler bir fotoğraf 
plağındaki görüntünün netliği, biçimi ve boyutlarına bakarak onun gerçek bir gökcisminin 
görüntüsü mü yoksa emülsiyon bozukluğu mu olduğunu hemen söyleyebilir. Arp’a göre NGC 
4319 gökadasıyla Markarian 205 kuazarı arasındaki ışıklı köprü gerçek bir görüntüydü.Bunun 
üzerine Arp kendisine, “Kuazarla gökada fotoğraf plağı üzerinde birbirine çok yakın 
duruyorlar. Acaba Markarian köprüsü önalandaki bir gökadayla ardalandaki bir kuazarın 
ışıklarının saçılması sonucunda oluşmuş bir ‘sızıntı’ mı?” sorusunu yöneltiyor. Yanıt, 
“Olamaz!” oluyor. Çünkü, gökyüzünde birbiriyle fiziksel  ilişki içinde bulunmayan ancak 
fotoğraf plağı üzerindeki görüntüleri birbirine yakın konumlara izdüşen gökcisimlerinin 
görüntüleri birleşirken arada kum saatine benzer bir ışık sızıntısı oluşur. Markarian köprüsü 
dar ve düz uçlara sahip bir köprü olduğundan iki cismin birbirine fiziksel olarak bağlı 
olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde sergiliyor. 
 
Bulgunun bilim dünyasında dolaşıma girmesiyle birlikte Big Bang yanlıları da kendi 
fotoğraflarını çekiyorlar. 2 m çapındaki bir teleskopla çektikleri fotoğraf plağında NGC 4319 
gökadasıyla Markarian 205 kuazarı arasındaki ışıklı köprü kendisini göstermiyor. Onlar da 
kendi plaklarını bilim dünyasında dolaşıma sokuyorlar. Amaçları, Arp’ın iyi bir fotoğrafçı 
olmadığı izlenimini bırakmak. Ancak Arp iki farklı görüntüyü oluşturan teleskopların foton 
toplama güçleri oranının (2 / 5) 2 = 0. 16  olduğunu, dolayısıyla 2 m lik teleskobun Markarian 
köprüsünden gelen fotonları toplayamayacağını gösteriyor. Bunun üzerine diğer grup, Arp’ın 
sergilediği bilimsel gerçeği yadsımak için iki sav geliştiriyor: 1) Markarian köprüsü gerçek 
değil; 2) Işıklı köprü gerçekse bile büyük bir olasılıkla ardalanda bulunan ve tam kenardan 
gözlenen bir gökada görüntüsüdür. 
 

Ancak Markarian köprüsünün “yüzey parlaklığı” bir gökadanınkinden oldukça çok 
düşüktür. Bu nedenle bir gökada olma olasılığı yoktur! Ayrıca, tam kenardan gözlenen 
gökadaların yüzey parlaklığı gökada özeğinden uçlara doğru gidildikçe azalır. Dikkat edilirse 
Markarian köprüsünde böyle bir azalma yok! Daha sonra geliştirilen CCD teknolojisiyle elde 
edilen görüntüler de köprünün ne kum saati biçiminde ne de tam kenardan gözlenen gökada 
diski biçiminde olduğunu göstermiştir. Ancak, yukarıda ileri sürdükleri savlardan 
vazgeçmeyen Big Bang yanlıları değişik kırmızıya kayma gösteren gökcisimlerinin fiziksel 
olarak ilişkili olamayacağı konusunda ayak diretmeyi sürdürmektedirler. 
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Şekil 5. NGC 4319 sarmal kollu gökadası ve hemen yanında okla gösterilen Markarian 205 kuazarı. 
  
  

Teknik ayrıntılarda boğulan Big Bang yanlıları çok önemli bir özelliği gözden 
kaçırdılar. Dikkat edilirse NGC 4319 alışılmışın dışında bir sarmal kollu gökadadır. 
Gökadanın sarmal kolları kökünden kopmuş durumda! Gökada yaklaşık 10 milyon yıl önce ya 
bir patlama ya da büyük bir tedirginlik yaşamış olmalıdır. Kuazarı gökadaya bağlayan ışıklı 
köprünün önemi, köprü boyunca gökadaya doğru ilerlediğimizde gökadanın tam özeğine 
varıyor olmamızda yatıyor. Bu gerçek, kuazarın gökada özeğinden fırlatıldığına ilişkin 
hipotezi doğrular görünüyor. Çoğu gökada çekirdekleri etkindir; yani özekten dışarıya doğru 
yüksek erkeli ışınım, radyo yumakları ve ışınım yapan özdek fırlatırlar. Fırlatılan özdek ve 
ışınım zamanla değişir. Markarian köprüsü de Markarian 205 kuazarının NGC 4319 
gökadasının özeğinden fırlatılmış bir cisim olduğunu doğrularcasına orada yatıyor.  
 
 1973 yılında başlayan bu tartışma 1984 yılında Jack Sulentic’in çalışmasıyla Arp’ın 
savını doğrular yönde bir gelişme göstermiştir. Aradan geçen 11 yıllık süre içinde 
Palomar’daki 5 m lik teleskopla alınan en iyi 4 görüntüyle, Kitt Peak Ulusal Gözlemevindeki  
(KPNO) 4 m lik teleskopla alınan en iyi 3 görüntüyü  JPL deki görüntü işlemcisine sokan 
Sulentic, Markarian köprüsünün NGC 4319  gökadasının özeğine dek uzandığını gösteren bir 
görüntü elde etmiştir. Aslında köprü, gökada diskini boydan boya geçen bir ‘omurganın’ 
varlığını da ortaya çıkarmıştır. Gökcisimlerinin fırlattığı jetlerin hemen hemen daima bir de 
karşı jeti bulunur. Bu gerçekten yola çıkan Sulentic, ‘omurganın’ diğer ucunda, Markarian 
köprüsü ile bakışık konumda yıldızımsı bir nesnenin olup olmadığını araştırdı. Gerçekten de 
moröte CCD görüntüsünde karşı jetin varlığı görüldü. Bu arada Palomar’daki 5 m lik teleskop 
Arp ve Sulentic’e kapatıldığından (!) karşı jetin tayfını 4 m lik KPNO teleskobunda almak 
zorunda kaldılar. Güvenilir bilimsel sonuçların elde edilebilmesi için daha fazla teleskop 
zamanına gereksinimleri var. Ancak çalışmaları ana akıntıdan saptığı için bu tür projeler 
teleskop zamanı bulamıyorlar. 
 
 Bu arada KPNO’da elde ettikleri tayflar hiç beklenmedik sonuçlar gösterdi. Hα ışınımı 
sarmal kollu gökadalar için tipiktir. Ancak NGC 4319 gökadası Hα ışınımı göstermemektedir. 
Bunun yerine tüm gökada diskinden yalnızca iyonlaşmış azotun ışınımı gelmektedir. Bu da 
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sarmal kollu gökadalar için olağanüstü bir durumdur. Tayf verileri gökadanın şiddetli 
tedirginliklerle sarsıldığını göstermektedir. 
 
 NGC 4319 - Markarian 205 çifti üzerine yapılan çalışmaların en ilginci de bir çift 
“suskun” (!) gökbilimciden geldi. 5 m lik Mt. Palomar teleskobunda oldukça uzun gözlem 
zamanı bulabilecek denli ayrıcalıklı olan Caltech’li bir gökbilimciyle onun İngiliz arkadaşı, 
düşük kırmızıya kaymalı cisimler yanındaki yüksek kırmızıya kaymalı cisimler üzerinde 
yoğunlaşmışlardı. Bu kişiler, yüksek kırmızıya kaymalı cismin tayfında düşük kırmızya 
kaymalı cismin soğurma çizgilerini algıladıklarında, bu sonuçları, yüksek kırmızıya kaymalı 
cismin daha uzakta olduğunun kanıtı olarak yorumluyorlardı. Bu yorum çok sağlıklı sayılmaz. 
Aslında yüksek kırmızıya kaymalı cisim diğerinin hemen arkasında veya içinde olabilir ve 
hatta düşük kırmızıya kaymalı cisim tarafından fırlatıldıysa o cismin özdeğini bir kuyruklu 
yıldızın saçı gibi çevresinde toplamış da olabilir. Öyle ya da böyle! Eğer yüksek kırmızıya 
kaymalı cismin tayfında düşük kırmızıya kaymalı cismin soğurma çizgileri yoksa, bu bulgu, 
‘yüksek kırmızıya kayma gösteren cismin diğerinin önünde olduğu’ biçiminde 
yorumlanmalıdır. Bu durumda Big Bang yanlılarının bir tek çıkar yolu kalıyor: eğer yüksek 
kırmızıya kaymalı cisme düşük kırmızıya kaymalı gökadadaki vakum benzeri bir boşluktan 
bakıyorsak soğurma çizgileri gözlenemeyebilir (Gerçekten de Samanyolu gökadasının 
özeğine yakın bir yerde, gökada konsayıları l = 00. 9  ve b = - 30. 9 olan noktada bir “gökada 
penceresi” bulunmaktadır. Bu bölgede yıldızlararası gaz ve toz çok düşük yoğunluklu 
olduğundan o bölgede optik gözlemlerin yapılabilmesine izin verir). Ancak NGC 4319 
gökadasının Holmberg yarıçapını belirlemek amacıyla oluşturulmuş olan eşyükselti haritası o 
denli düzgün dağılımlı ki bu olasılığı da çürütüyor. 
 
 Adı geçen Caltech’li ve İngiliz gökbilimcinin Markarian 205 örneği üzerinde çok 
yoğun çalıştıkları haberi Arp’a sızdırılır. 1983 yılında Liege’deki uluslararası toplantıda Arp 
bu iki bilimciye Markarian 205 ile ilgili çalışma sonuçlarını sorar. Onlar da kuazar tayfında 
soğurma çizgileri gözleyemediklerini açıklarlar. Bu öykünün tüyler ürpertici yanı şudur: 
Dünyanın en büyük teleskoplarından devasa boyutlarda gözlem zamanı alabilme ayrıcalığına 
sahip olan bu biliminsanları (!) yapmış oldukları bilimsel çalışma sonuçlarını 
yayınlamamışlar, elde ettikleri bilgileri, kendi evren modellerine aykırı düştüğü için 
gizlemişlerdir. 
 
NGC 4319 - Markarian 205 ikilisi çok tartışılmış bir örnek olduğundan üzerinde ayrıntılarıyla 
durduk. Arp’ın kitabında benzer tartışmalı örneklerin sayısı çok  (Şekil 6a, b) Yansız bir 
okuyucu için, kuazarların etkin gökada özeklerinden fırlatılan cisimler olduğu hipotezi kitabın 
sayfalarından dışarıya fırlıyor! Etkin gökadaların evren içindeki konumlarıysa hiç de 
ayrıcalıklı değil. Bunlar çok yakınlarımızda da orta uzaklıklarda da çok uzaklarda da 
bulunabilir. Dolayısıyla kuazarlar hiç de sanıldığı gibi uzak gökcisimleri değil. Sergiledikleri 
kırmızıya kaymanın belli bir bölümü Doppler, kozmolojik veya çekimsel kaynaklı olabilir. 
Ancak kuazarların kırmızıya kaymalarının esas nedeni özgün bir fiziksel sürecin varlığına 
işaret ediyor; ama ne? Henüz bilemiyoruz (Wolf etkisi, dispersion,vb.). Çizelge 1, yakın 
komşuluğunda birden çok kuazar bulunan gökadaları gösteriyor.  
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Şekil 6(a) NGC 7603 gökadası ve ışıklı köprü ile bağlanan kuazar; (b) Parkes 1327 - 206 kuazarı ve onu 
gökadaya bağlayan ışıklı köprü. 
 
Kuazarlar konusunda ana akıntıya karşı yüzen genç ve yaratıcı biliminsanlarından bir diğeri 
de K.G. Karlsson’dur. Karlsson, kuazar kırmızıya kaymalarının ‘kuantlaştığını’ göstermiştir. 
Bulduğu ilişki, ∆ log (1+ z) = 0. 089  bağıntısıyla anlatılır. Ancak bu parlak gökbilimci, 
gökbilim dünyasında iş bulamamış ve tıp alanında gelecek aramak zorunda kalmıştır.   
 

Sb türü gökadalar için elde edilmiş olan Hubble ilişkisine bakarak ya da geçerlilik 
sınırları, denge durumundaki dizgelerle sınırlanmış olan termodinamiğin II. Yasasına 
yaslanarak evrenin belli bir zamanda başladığını, genişlediğini ve ‘ısı ölümüne’ doğru 
gittiğini söyleyebilmek için ya yazgıcılığın prangalarına gönüllü bağlanmak ya da kötümser 
varoluşçu olmak gerekiyor.   
 
 
 
 
 
 
Çizelge 1. Yakın komşuluğunda birden çok kuazar bulunan gökadalar. z , kırmızıya kayma değerini ; p de ilgili 
kuazarın gökada yakınında raslantısal olarak bulunma olasılığını simgeler. Eğer p > 0. 01 ise kuazarın gökada 
yakınında raslantısal olarak bulunduğunu söyleriz. Uzaklıklar yaysaniyesi cinsindendir. 
 
 GÖKADA      KUAZAR 
 
Adı  z  Adı   uzaklığı  parlaklığı    z         p 
 
NGC 622 0. 018                UB1             71             18.5     0. 91    0. 001 
              BSO1     73       20. 2                 1. 46    0. 02  
 
NGC 470 0. 009            68     95       19. 9                1. 88    0. 015 
              68D     95       18. 2                1. 53    0. 002 
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NGC 1073 0. 004           BSO1     104      19. 8  1. 94   0. 01 
             BSO2     117      18. 9  0. 6   0. 006 
             RSO     84      20. 0  1.4   0. 02 
    
NGC 3842 0. 02           QSO1     73      19. 0  0. 34  0. 003 
             QSO2     59      19. 0  0. 95  0. 002 
             QSO3     73      21. 0  2. 20  0. 01 
  
 
Kaynaklar : 
 
Arp, H.C., Quasaras, Redshifts & Controversies, Interstellar Media, Berkeley, 1987. 
Hubble, Edwin, The Realm of the Nebulae, Yale University Press, London, 1936 
 
 

Büyük Patlama Evren Modeline Eleştiriler 
 
 
Bu çalışma, Büyük Patlama modelinin varsayımlarının, kullandığı yöntemin ve öngörülerinin 
eleştirel incelemesini içeren bir çalışma olmayı amaçlıyor. 
 
 Konu evrenbilim... Evrenbilimin uğraş alanını tanımlarken, evrenin bir bütün olarak 
nasıl başladığını, geçirdiği evrim aşamalarını, geleceğini inceleyen; evrendeki büyük ölçekli 
yapıların, Mikrodalga Ardalan Işınımının, Hafif Element Bolluklarının kaynağını araştıran 
bilim alanıdır diyoruz. Ancak bu tanımlama “tam gerçeği” yansıtamıyor. Fizik, Matematik, 
Kimya ve Gökbilimin ağırlıklı olarak kullanıldığı evrenbilim, adı geçen öğreti alanlarından 
sızan felsefe ve teolojiyle birlikte tam bir “cadı kazanına” dönüyor! 
 
 Bu açıdan ele aldığımızda Büyük Patlama, bilimsel açıdan, bilimsel yöntem açısından, 
doğa felsefesi açısından, başkalarına neler söylettiği, vb. açılardan ayrı ayrı incelenebilir. Bu 
incelemeler sonucunda ortaya çıkan yeni düşünceler, kuşkusuz, insanlığın düşünsel etkinlik 
alanında dokuyageldiği deseni zenginleştirecektir. Hubble, ”Bilim, insanın düşünsel 
etkinliklerinden biridir ve gerçek anlamda ilericidir. Pozitif bilgiler kümesi, nesilden nesile 
aktarılır ve herbir nesil bu kümenin büyüyen yapısına katkıda bulunur. Newton, ‘Daha uzağı 
görebildiysem, bu, benden önceki bilim devlerinin omuzları üzerinde yükseldiğim içindir’ 
demişti”  diyor.  
 
 Bu saptama, “İlerlemenin kaynağı, zıtların birliği ve savaşımıdır” diyen diyalektik 
materyalist ilkeyi doğrular görünüyor. Bu saptamada ayrıca, aynı felsefenin bir başka 
ilkesinin - “yadsımanın yadsıması” - izlerini de görebiliyoruz. Bilimin kullandığı iki yönteme, 
tümevarım ve tümdengelime, iki zıt gözüyle bakabiliriz. Birincisi, Kepler, Leonardo da Vinci 
ve Galileo gibi bilim adamlarının kullandığı, özekten dışarıya, çembere doğru; ikincisiyse, 
Einstein ve çoğu kuramsal fizikçi ve evrenbilimcinin kullandığı çemberden özeğe doğru olan 
ilerleme yöntemidir. Bu iki yöntem, kozmik sarkacın salınımları sırasında eriştiği değişik iki 
evreyi oluşturmaktadır. Bir evre, gözlem ve deneylere dayalı, usa vurmayı da gerekli bir adım 
olarak gören yöntemi; diğeriyse yalnızca usa vurmayı yeğleyen, gözlem ve deney sonuçlarını 
usun yarattığı fiyakalı matematiksel modellerle karşılaştırma kaygısı gütmeyen yöntemi 
temsil etmektedir.. Yaşam çoğu kez, ereksel olan sentezi, bu iki yöntemin birlikteliğini 
üretiyor. 
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 Yadsımanın yadsımasına gelince; Kopernik evreni Batlamyus evrenini; Newton evreni 
Kopernik evrenini ve Einstein evreni de Newton evrenini yadsımıştı. Newton’un deyimiyle, 
“devlerin omuzlarında yükselip uzağı görme” sürüp gidecektir. 
 
 Tümevarım ile tümdengelim zıtlarının birlikteliği ve savaşımının ortaya çıkardığı 
sentez, bilimsel yöntemdir. Bilimsel yöntemin nasıl olması gerektiğine ilişkin görüş, 
Astronomi Magazin’in Yardımcı Yayınlar Dizisi No: 4 Büyük Patlama’da şöyle 
özetlenmişti: 
 
 “Ancak tümdengelimsel yönteme yapılan tüm karşı çıkışlar onun bilimsel çalışmalarda 
yeri olmadığı anlamına gelmez. Tam tersine, çok önemli bir yeri var. Ancak bu, doğanın 
gözlenmesiyle başlayan ve yine gözlemlerle biten bir çevrimsel çabada atılacak yalnızca tek 
bir adım olmalıdır. Yeni bir olgunun gözlemlerinden yola çıkan bilim insanı yeni hipotezlere, 
bu olayı kabaca betimleyebilen yeni kavramlara ulaşabilir. Bu, çevrimsel çabanın tümevarım 
aşamasıdır. Daha sonra ulaşılan kavrama matematiksel bir biçim verilir ve kavramdan, 
tümdengelim yöntemiyle sonuçlar çıkarılabilir. Bu da çevrimsel çabanın tümdengelim 
aşamasıdır. Daha sonra, kuramın sonuçları yeni gözlemler karşısında sınanır. Başarı 
sağlanmışsa, “kuram doğrudur” denmez! “kuram gözlemlerle tutarlıdır” denir. Ancak 
çevrim burada sona ermez. Kuram tutarlılığını kanıtladıktan sonra devreye teknoloji girer. 
Yeni kuram teknolojide kullanılır: Ya bilimsel araştırmalar için yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi ya da ekonomik amaçlar için yararlılığını göstermelidir. Bu yeni teknolojiler 
yeni ve beklenmedik olayların gözlenmesine ve çevrimin sürüp gitmesine yardımcı olur”. 
 
 Yukarıdaki paragrafta sunulan tanımın özünde, Karl Popper’ın bilimsel yöntem 
çözümlemesi yatmaktadır. Konuyla ilgili görüşlerini The Logic of Scientific Discovery adlı 
kitabında özetleyen ve daha sonra bu kitabın ardından ortaya çıkardığı üç ciltlik (Realism and 
the Aim of Science; The Open Universe: An Argument for Indeterminism; Quantum Theory 
and the Schism in Physics) eseriyle görüşlerini zenginleştiren Popper, “Bilimsel bir kuramın 
yanlışlanabilir olması, bilimle metafiziği ayıran temel ölçüdür. Eğer bir kuram 
yanlışlanamıyor, yanlışlığını kanıtlayacak hiçbir gözlem ya da deney yapılamıyorsa, bu 
kuramı kanıtlayabilecek herhangi bir yol da olamaz! Bu durumda kuram hiçbir 
öngörüde bulunamaz ve değersiz bir söylenceden (myth) öteye de geçemez” diyor.  
 
 Popper’ın saptamasında Bilim ve Metafizik birbirini dışlayan iki düşünsel etkinlik 
alanı olarak sunuluyor. Bilimin yanlışlanabilme özelliği var; ve bu görev gözlem ve deneylere 
verilmiş; metafizik ise sınanıp yanlışlanmadan bağışık! Belleğimde birisine ait şöyle bir sav 
var: “Taş parçasının Yer’e düşmesinin nedeni, anasının (Yer) bağrından koparılmış olan 
yavrunun (taş) anasına geri dönme isteğidir”. Bu deyişin kime ait olduğunu 
anımsayamıyorum. Yukarıda aktardığım biçimi çarpıtılmış da olabilir; ancak yine de 
metafizik bir önermeye örnek oluşturabilecek denli çarpıcılığını koruyor!  Bu, bir bilimsel 
önerme olabilir mi? Bu metafizik “çekim yasası”nı yanlışlamanın bir yolu yok sanıyorum. Ya 
tüm zamanlar için “geçerli” olan bu çekim yasasını ya yanlışlanmış olan Newton’un ya da 
yanlışlanacak olan Einstein’ın çekim yasasını satın alacaksınız!  
 
 Popper, bilimle metafiziği birbirini tamamen dışlayan iki olgu olarak sunuyor. Öyle de 
olsa, aralarında bir ilişki, etkileşim olmalı. Popper’dan dinleyelim: “Spekülatif yaratıcılıkla, 
deneylere açık, sınanabilme özelliği gibisinden birbirine yabancı iki ayrı olgunun birlikteliği 
olarak tanımlayabileceğimiz fiziksel bilimlerin evreni tanımamızdaki görevleri çok önemlidir. 
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 “  Evrenbilim spekülasyonları bilimin gelişmesinde daima önemli bir rol oynamış ve 
oynamaktadır. Bu spekülatif kuramları inceleyerek onların gelişimini sağlayabilir, daha 
önemlisi, bu kuramları deneysel olarak sınanabilir duruma getirebiliriz. (Durgun Durum  
evren modelinin kuramcıları bunu becermiş ve sınavların işaret ettiği doğrultuda ilerleyerek 
modelin geçersizliğini onamışlardır)” . Tam bu aşamada Popper salvosunu savuruyor: 
“Evrenbilimdeki spekülasyonların çoğu, özellikle de başlangıç aşamalarında, deneysel olarak 
sınanma ve yanlışlanabilmeden uzaktır; bu nedenle, adı geçen spekülasyonları ‘bilimsel’ 
olmaktan çok ‘metafizik’ olarak nitelemeyi yeğliyorum”  (Popper, K., Quantum Theory and 
the Schism in Physics). 
 
 Popper, aynı  eserinde önemli bulduğu bazı evrenbilim kuramları için ‘metafizik 
doğaya sahip araştırma programları’ kavramını kullanıyor. Popper’a göre bu kavram, adı 
geçen kuramların ikili doğasını yansıtıyor: 1) bilimsel araştırmaların yönünü ve doğasını 
saptayan programsal doğası, 2) kuramın (en azından başlangıçta) sınanamayan, dolayısıyla 
metafizik doğası. Popper, ‘ metafizik doğaya sahip araştırma programları’  kavramını, henüz 
sınanabilme aşamasına gelememiş olan kuramlar için kullanmaktadır. Bu programlar zamanla 
bilimsel kuram düzeyine çıkabilir. ‘Metafizik doğaya sahip araştırma programları’nı 
eleştirmek oldukça zordur. Bu programların herhangi bir eleştiriye açık kalmaksızın uzun bir 
ömre sahip olmaları da olasıdır. 
 
 “ ‘Metafizik doğaya sahip araştırma programları’ kavramını kullanırken, bilimin 
gelişme aşamalarının hemen hemen hepsinde metafizik düşüncelerin, yani sınanması olası 
olmayan düşüncelerin denetiminde olageldiğimiz gerçeğine dikkat çekmek istiyorum. Bu 
düşünceler, hangi sorunlara açıklama getirmemiz gerektiğinin yanısıra, bugünkü 
yanıtlarımızın önceki yanıtlarımızla ne denli uyuştuğu ve doyurucu olduğu veya bu yanıtları 
ne denli iyileştirdiği sorununa da yanıt getirir” (aynı kaynak, s. 161). 
 
 Popper burada ilginç bir saptamada bulunuyor ve “...bilimin gelişme aşamalarının 
hemen hemen hepsinde metafizik düşüncelerin, yani sınanması olası olmayan düşüncelerin 
denetiminde olduğumuz gerçeği” nden sözediyor. Bu, bilimsel ilerlemelerimizde metafiziğin 
büyük bir dürtüsü var, anlamına mı geliyor? İlerlemeyi, fizikle metafiziğin birlikteliği ve 
çatışması mı sağlıyor? 
 
 Popper, metafizik düşüncelerin problem yaratmaya yaptıkları katkıya ve bu 
problemlerin çözüm yollarının belirlenmesinde oynadıkları role özel bir önem veriyor. 
Problem durumları olarak adlandırdığı bu durumların, bilimde üç ayrı etmenin sonuçları 
olduğunu vurguluyor: 1) Belli bir alanda baskın kuram olma ayrıcalığını yakalamış olan 
kuramın bir tutarsızlığının ortaya çıkması; 2) Kuramla deney arasındaki tutarsızlığın 
belirlenmesi (kuramın deneyle yanlışlanması) ve 3) Popper’ın en önemli olarak nitelediği 
etmen, kuramla ‘metafizik doğaya sahip araştırma programı’ arasındaki ilişki.  
 
 Bu savını geliştirmek amacıyla Popper, Pythagoras ve Heraclitus’tan günümüze dek 
geçen zaman dilimi içinde fiziğin gelişimine katkıda bulunmuş olan ve ‘metafizik doğaya 
sahip araştırma programı’ olduklarına inandığı en önemli on programı sıralıyor: 
 
 “1. Parmenides’in Blok Evreni. Hiçlik (boşluk, boş uzay) yoktur: evren doludur ve 
tek bir bloktan oluşmuştur. Devinim ve değişim olası değildir. Evrenin gerçek tablosu 
rasyonel olmak zorundadır; yani, çelişkisizlik ilkesi ve tümdengelim temelinde 
oluşturulmalıdır. 
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  “2. Atomizm. Devinim, dolayısıyla değişim gerçektir. Diğer bir deyişle, evren dolu 
olamaz; boşluğa da yer vardır. Evren atomlardan ve boşluktan oluşur:  ‘dolu’ ve ‘boş’. Tüm 
değişiklikler atomların boşluktaki devinimleriyle açıklanabilir. Nitel değişim yok; yalnızca 
devinim ve yapısal değişim yani yeniden düzenlenme var. Boşluk atomların olası devinimleri 
ve konumları için varolan uzaydır. 
 
  “3. Geometrileştirme. “Erken Pythagoras programı” evrenbilimin (geometriyi de 
içermek üzere) aritmetikleştirilmesidir. Bu program irrasyonel sayıların bulunmasıyla birlikte 
çökmüştür. Bu programın çizelgesini Plato çizdi. Önce evrenbilimin (aritmetiği de içermek 
üzere) geometrileştirilmesini düşündü. Fiziksel evren özdekle dolu uzaydır. Özdek, biçim 
kazanmış olan uzaydır; geometri de biçim veya şekillerin ve uzayın bir kuramı olduğuna göre, 
özdeğin temel özellikleri geometrik olarak açıklanabilir (Plato’nun Timaeus’undan). Evrenin 
geometrileştirilmesi ve aritmetikleştirilmesi programı Eudoxus, Callippus ve Euclid ile 
sürmüştür. (Euclid geometri ile ilgili kitap yazmayı amaçlamıyordu. Euclid, irrasyonel 
sayıların geometrik kuramı ve Plato evren modeliyle ilgili di ğer temel sorunların çözümüyle 
ilgilenmişti) 
 
  “4. Essentialism ve Potentialism. Aristo’ya göre, uzay (topos, konum uzayı) 
özdekdir. Salt geometri anlamını yitirmiştir; onun yerine özdekle biçimin (veya özün) ikiliği 
geçmiştir. Herhangi bir şeyin biçimi veya özü o şeye aittir ve kendi gizilgücünü (potansiyelini) 
içerir. Bu şeyler kendi son amaçları uğruna kendilerini gerçekleştirirler. (İyi, 
özgerçekleştirmedir). 
 
  “5. Rönesans Fiziği. (Kopernik, Bruno, Kepler, Galileo, Descartes) Büyük ölçüde, 
Plato’nun geometrileştirilmi ş evreninin yeniden canlandırılmış çeşitlemesini temsil eder. Aynı 
anda canlandırılanlar, hipotetik tümdengelim yöntem ve ‘universale ante rem’dir. Daha sonra 
Rönesans fiziği saat modeline dönüştü. 
 
  “6. Evrenin saat modeli. (Hobbes, Descartes, Boyle) Özdeğin özü veya biçimi onun 
konsayı uzayındaki uzantısına denktir. (Bu, Plato ve Aristocu görüşlerin birlikteliğidir). Yani 
tüm fiziksel kuramlar geometrik olmalıdır. Tüm fiziksel süreçlerin nedeni itme, veya daha 
genel anlamıyla, nesnelere sonsuz küçük uzaklıklardan uygulanan etkidir. Nitel değişikliklerin 
tümü, aslında, özdeğin nicel - geometrik devinimidir; örneğin, ısı veya manyetizm veya 
elektrik akısı. (Bu düşünceler, atomların eter girdapları olduğunu savunan Bernoulli 
düşüncesiyle kıyaslanabilir). 
 
  “7. Dinamizm. Tüm fiziksel süreç nedenleri itme veya özeksel çekici kuvvet 
cinsinden açıklanabilir (Newton). Fiziksel durumun başına gelen tüm değişiklikler işlevsel 
(fonksiyonel) olarak diğer değişikliklere bağlıdır (Diferansiyel eşitlikler ilkesi). Leibniz’e 
göre itme de kuvvetler cinsinden açıklanmalıdır - özeksel itici kuvvetler - çünkü itme, ancak, 
eğer özdek, itici kuvvetlerce doldurulan uzay olarak alınırsa açıklanabilir. Böylece Leibniz 
özdeğin dinamik ve yapısal kuramını oluşturmuştur. (Özeksel kuvvetler kuramını daha sonra 
Kant ve Boscovich geliştirmiştir). 
 
  “8. Kuvvet Alanları. (Faraday, Maxwell). Tüm kuvvetler özeksel kuvvet olarak 
sınıflanamaz. Değişen (vektörel) kuvvet alanları da vardır. Bu alanların yerel değişimi, sonsuz 
küçük uzaklıklardaki yerel değişimlere bağlıdır. (Newton ve Descartes’in nedensellik ilkesini 
-causality- birleştiren kısmi diferansiyel eşitlikler ilkesi). Özdek, yani atom ve moleküller 
kuvvet alanları veya kuvvet alanlarının tedirginlikleri cinsinden açıklanabilir. (Örnek olarak, 
6 numaralı programda sözü edilen Bernoulli kuramı gösterilebilir). 
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  “9. Birleşik Alan Kuramı.   (Riemann, Einstein, Schrödinger). Çekim alanı ve 
elektromanyetik alanların geometrileştirilmesi. Maxwell’in ışınıma ilişkin alan kuramı 
genelleştirilmi ş ve temel parçacıklar, dolayısıyla özdek de alanlar cinsinden açıklanmıştır. 
Özdeğin parçalanabilir olduğu öngörülmüştür. (Bu öngörünün doğrulanmasıyla birlikte 
evrenin saat modeli - yani materyalizm - yadsınmıştır). Diğer bir öngörü, özdeğin erkeye 
(enerjiye) yani alan erkesine, diğer bir deyişle, uzayın geometrik özelliklerine dönüşeceği ve 
bu dönüşümün tersinin de olabileceği yönündedir. Ancak, özdeğin alan tedirginliği (titreşimi) 
olduğunu savunan görüşe kuantum kuramı karşı çıkmıştır. 
 
  “10. Kuantum Kuramının İstatistiksel Yorumu. (Born) Einstein’ın foton kuramını 
ileriye sürmesiyle birlikte, ışığın da bir alan titreşimi olduğu görüşüne kuşkuyla bakılmaya 
başlandı. Çünkü herbir titreşim treniyle (ışık dalgası) foton denilen parçacık benzeri bir 
yapının ilişkisi kuruldu. Fotonu bir atom salıyor bir diğeri soğuruyor dendi. de Broglie’ye 
göre, özdek de dalga - parçacık ikiliğini  göstermektedir. Born’un ikili doğaya getirdiği 
yorum, fiziği Atomizmin orijinal bakış açısına geri götürüyordu: varolan şeyler korpüskül 
veya parçacıklardır; alan ve alan titreşimleri determinist olmayan parçacık fiziğinin 
matematik aygıtlarıdır. Bu aygıtlar yardımıyla, bir parçacığın belli bir erke durumunda 
bulunma olasılığını istatistiksel olarak hesaplayabiliriz. Bu bakış açısının, özdeği, birleşik alan 
kuramı bağlamında açıklamaya çalışan ve ikili doğa yerine özdeğin tekli doğaya sahip olduğu 
görüşünü ilke edinen Faraday - Einstein - Schrödinger programıyla uyuşamayacağı ileri 
sürüldü” (aynı kaynak, s. 164). 
 
 Popper’ın yapmış olduğı bu tarama, fiziksel evrenbilimin, değişiklik, özdek ve uzay 
(atomlar ve boşluk), evrenin konsayı (koordinat) uzaysal yapısı, nedensellik, özdeğin atomik 
yapısı ve özellikle kararlılığı ve kararlılığının sınırları, özdekle ışığın etkileşimi gibisinden 
temel sorunlarını anlamamızda yardımcı oluyor. Bu programların hepsi ‘metafizik doğaya 
sahip araştırma programları’ olarak nitelendiriliyor. Metafiziğin tarih sahnesine çıkışı, evrimi 
ve kendisine yöneltilen eleştirileri bir yana bırakıp, incelememizi Popper’ın yalın metafizik 
tanımıyla, (“gözlem ve deneylerle sınanamayan”) sürdürelim.  
 
 Yukarıda sözü edilen ‘metafizik doğaya sahip araştırma programları’nın bilimsel 
fizik özelliğinden çok metafizik veya spekülatif fizik özelliğine sahip olduklarını anlıyoruz. 
“Bu özelliklerine karşın bu programlar, bilim için gereklidir. Ortaya ilk atılışları sırasında 
hepsi, sözcüğün tam anlamıyla metafizik doğaya sahipti (bunlardan bazıları daha sonra 
bilimsel olma özelliğini kazandı); bu programlar, çeşitli duyumsamalar( intuition) temelinde 
oluşturulmuş, usu hemen hemen hiç kullanmayan çok büyük genellemelerdir. Bugün bu 
programlardan çoğunun yanlış olduğunu görüyoruz. Bunlar, evreni - gerçek evreni - bir bütün 
tablo olarak sunma çabalarıydı. Başlangıçta oldukça spekülatiftiler; sınanmaya açık değildiler. 
Aslında bunların hepsi, bilimsel doğaya sahip olmaktan çok, bir düş veya söylence 
niteliğindeydi. Ancak bilime problem ve amaç vermede ve esin kaynağı olmada yardımcı 
oldular” (aynı kaynak, s. 165).  
 
 Eğer Popper “haklıysa”, Fizik - metafizik çatışması bilimi ilerletmede büyük bir güç 
kaynağı olabilir. Metafizik, tümdengelim yönteminde verimli topraklar buluyor. Metafiziğe 
izin vereceksek, bunun dozunu nasıl ayarlayacağız? Bilim insanının çağın gelişmişlik düzeyi 
ve ideolojisine uygun program saptama sorumluluğu nerede devreye girecek? “Birazcık 
spekülasyon” birazcık hamileliğe benzemiş geçmişte! Doğan çocukların adı da aynı! 
‘metafizik doğaya sahip araştırma programları’. Metafiziğin büyük ölçüde tümdengelim 
yönteminden sızdığını bir kez daha yinelemeliyiz. Ancak savunulması gereken salt tümevarım 
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da değil kuşkusuz! Gözlem ve deney verilerinin yığıldığı, usun kullanılmadığı yerde de 
entellektüel durgunluk başlar. Burada metafizikle tümdengelim yöntemini özdeşleştirme-
diğimi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Metafizik, kendini gerçekleştirebilmek için 
tümdengelimi daha rahat kullanabiliyor.  
 
 Şimdi, bilim dünyasının ünlü isimlerinin, gözlem ve deneylerle sınanamayan, bu 
nedenle metafizik doğaya sahip olma özelliği taşıyan programlara yönelttikleri eleştirileri ve 
bu eleştiriler ışığında bilimsel çalışmaların nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşlerini 
inceleyelim. Burada oldukça uzun alıntılara yer vereceğim. Bu alıntıların amacı, bilimsel 
çalışma sonuçlarına gösterilen bazı eleştirel olmayan yaklaşımları eleştirmek. Büyük Patlama 
evren modeli, baskın görüş olma ayrıcalığını, kısmen karşıt görüşlerin seslerini bastırma 
“becerisinden”   (Halton Arp’ın, Quasars, Redshifts and Contraversies adlı kitabı ibretle 
okunmalıdır. Büyük Patlamayı yerle bir edecek bulguların bilimsel dergilerde basılmasına izin 
verilmeyişinin ilginç bir öyküsü!) büyük ölçüde de eleştirel olmayan yaklaşımların sağladığı 
güçten kazanıyor. Doğası metafizik olduğundan, insanları bilim alanından teolojik alana hiç 
“sarsmadan” ve “uyandırmadan” geçiriyor, orada kuşku yerini inanca bırakıyor. Böylece 
Büyük Patlama, “inananların” gözünde kutsal kitaba, herbir metafizik önermesi de birer 
“ayete” dönüşüyor. Büyük Patlama’nın çoğu kavramı ve öngörüsü insanoğlunun düşünsel 
etkinliklerinde ortaya çıkan iki derin gereksiniminden birini, bilmeme ama inanma 
gereksinimini doyuruyor. Bu, ne yazık ki, bilim dünyasının “ham” ve “işlenmiş” üyelerini de 
gizemi içine almış bir gereksinmedir (inanma, kişinin kendini aşağılama içgüdüsünün dışa 
vuruş biçimidir; içgüdüler eğitilebilir. Çoğumuzda bilme isteği inanma isteğinden daha 
baskındır. Bilimin “boşluklarına” doğaüstünün, metafiziğin çokuşmasına izin vermeyenle-
rimizin sayısı hiç de azımsanacak denli değildir). Bilim insanının benimsemesi ve 
benimsetmesi gereken ilk ilkesi, “kendi üzerimde dinsel ve/veya bilimsel otorite tanımıyorum” 
olmalıdır. Bu motto, anlamsız bir isyana değil, sağlıklı bir kuşkuya ve eleştirel bir yaklaşıma 
davetiyedir. Aşağıdaki alıntılar, benimsediğim görüşler doğrultusunda; ancak bunlara olan 
yaklaşımım otorite tanımaz biçimdedir.  
 

BİLİMSEL YÖNTEME İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 

Lev Landau 
 
 “Kuramsal evrenbilimciler çok sık yanlış yapıyorlar; ancak yanılabileceklerinden hiç 
kuşkulanmıyorlar”. (The Lesson of Quantum Theory, Niels Bohr Centenary Symposium, Oct. 
3 - 7, 1985, J. de Boer, E. Dal, O. Ulfbeck (eds.), North - Holland, Copenhagen) 
 
 

H.C. Arp, G. Burbidge, F. Hoyle, J.V. Narlikar, N.C. Vickramasinghe 
 

 “Genel bir ilke olarak, gözlenen bazı nicelikleri veya fiziksel süreçleri açıklarken 
gözlenemeyenlerden yardım ummak istenen bir durum değildir. Büyük Patlama 
evrenbiliminde bu tür yaklaşımlarla sıkça karşılaşıyoruz. Yerbilim, Hutton’un tekdüzelik 
(uniformity) ilkesini benimsediğinden beri olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu ilkeye göre, 
yerbilimin her konusu, süregelen gözlenebilir süreçlerle açıklanmalıdır. Evrenbilim ve 
kozmogoni de aynı ilkeyi benimseyerek olumlu gelişmelere tanık olabilir”. (Nature, Vol. 346, 
30 Aug. 1990, s. 807) 
 
(Not: Bu bağlamda okuyucu, Büyük Patlama’nın enflasyonist çağını, baryonik olmayan 
karanlık özdeği, stringleri, vb. anımsamalıdır. Bunlardan enflasyon, evrenin bir döneminde 
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gerçekleşmiş ve durmuştur; süregelen, gözlenebilir bir süreç değildir. Baryonik olmayan 
karanlık özdeğin ne olduğu, bilinen özdek türüyle nasıl etkileştiği bilinmiyor! Stringler, 
bilinen gerçeklerle çelişiyor! Şurası açık ki, evrenbilimcilerin Hayalet Avcılarına gereksinimi 
var!)  

 
Sheldon Glashow 

 
 “ Hepimiz gibi, Einstein gibi, Michael Faraday da çekim ile doğanın diğer kuvvetleri 
arasında bir bağıntının varolduğuna inanıyordu. Einstein’ın tersine Faraday, çemberin 
özeğinden dışa doğru, salt deneylerden kurama doğru çıkan yolu izlemişti. Yaşamının sonuna 
doğru, 19 Temmuz 1850 de, birleştirmeyi amaçladığı kuvvetler arasındaki bağı kanıtlamayı 
amaçladığı deneylerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şunları yazdı: 
 

‘ Şu anda çabalarım sona erdi. Sonuçlar olumsuz. Bu sonuçlar, çekim ile elektromanyetik 
kuvvetler arasındaki bağın varlığına  olan inancımı sarsamaz. Ancak aynı sonuçlar, böylesi 

bir ili şkinin varlığını doğrulamıyor.’ “ 
 

( The Lesson of Quantum Theory, 1985, s. 153) 
 

D.N. Schramm ve C.F. McKee 
 

 “ Kuram, gözlem ve deney arasında sıkı bir işbirliği olduğu zaman bilim hızla ilerler. 
 
 “Eğer kuram ölçülebilirliği bir yana bırakıp önde koşmaya başlarsa araştırma alanı 
bilimden uzaklaşır felsefeye döner. Eğer toplanan veriler, neye işaret ettikleri araştırılmadan 
yığılıp durursa, aynı araştırma alanında entellektüel durgunluk başlar”. (Sky & Telescope, Oct. 
1991, s. 352) 
  

V.A. Ambartsumian 
 
 “Yanlış anlaşılmayı önlemek amacıyla spekülatif düşünceye ve modellere yönelttiğim 
eleştirilere birkaç tümce daha eklemek istiyorum. Spekülatif düşüncelerin ve modellerin 
bilimsel çalışmalardaki önemini kimse yadsıyamaz. Benim ilk çalışmalarım (invariance 
principle) da deneysel - gözlemsel çalışmalardan çok, model oluşturmaya daha yakındı. 
Ancak, şu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum, bugün elimizin altında bulunan devasa 
verileri dikkate almaksızın oluşturacağımız modellerin iyi sonuçlar üretme şansı yoktur. 
 
 “Doğa, çoğu gizlerini sergilememe konusunda ayak diretiyor! Bizim amacımız bunları 
ortaya çıkarmaktır. Bu gizleri, gizlendikleri yerde gözlemek  en doğal yöntemdir. Yalnızca 
kuramlar yaparak amacımıza ulaşmamız son derece zordur”. 
( Annual Review of Astronomy and Astrophysics, Vol. 18, 1980, s. 13) 

 
W.B. Bonnor 

 
 “Fiziksel bir süreci betimlemeye çalışan matematiksel bir modelde ortaya çıkan 
tekillik genellikle kuramın çöktüğüne işaret eder. Böylesi bir durumda bir fizikçinin olağan 
tepkisi daha iyi bir model aramak olur. 
 
 “Ancak evrenbilimciler genellikle böyle bir davranış biçimi sergileyemiyorlar. Bazı 
bilim adamları evrenin genişlemesini tanımlayan anda ortaya çıkan tekilliği Tanrı sandılar ve 
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Tanrı’nın evreni o noktada yarattığını düşündüler. Bilimsel sorunlarımıza çözüm ararken işin 
içine Tanrı’yı sokmamızı hiç uygun bulmuyorum. Bilimde bu tür mucizevi müdahalelere yer 
olmadığı gibi, varlığı, Tanrı’ya inananlar için tehlike yaratır: diferansiyel eşitliklerinizdeki 
matematiksel tekillikleri daha iyi bir modelle ortadan kaldırdığınızda Tanrı’nız da tekillikle 
birlikte ortadan kalkar”. (Rival Theories of Cosmology, Oxford Univ. Press, London, 1960) 
 

Edwin Hubble 
 
 “Gözlemle kuram sıkı sıkıya örülmüştür; bunları birbirinden tamamen ayırma çabası 
boşunadır. Salt kuram belki matematik alanında bulunabilir, ancak bilimde bulunamaz. 
Söylendiğine göre matematik, olası dünyalarla, mantıksal olarak tutarlı dizgelerle uğraşır. 
Bilim ise, içinde yaşadığımız gerçek dünyanın gizlerini çözmeye çalışır. Kısacası, evrenbilim 
kuramları bize sonsuz sayıda olası evren dizisi sunar. Gözlemlerse, içinde yaşadığımız evreni 
anlaşılır bir biçimde sunan modelleri, olası evrenler dizisi içinden tek tek ayıklar. 
 
 “Gözlenebilir evrenin araştırılması, bu ayıklama işlemine çok önemli katkılarda 
bulunmuştur. Bu araştırma olabildiğince geniş bir evren bölgesini içermektedir. 
Gözleyebildiğimiz örnek uzay bir dizi sonuçlar çıkarabilmek için oldukça iyi sayılabilir. Bu 
açıdan baktığımızda, evrenin yapısına ilişkin çalışmalar, deneysel - gözlemsel çalışma alanına 
girmiştir diyebiliriz”. (Realm of the Nebulae, Yale Univ. Press, London, 1936, s.35) 
... 
 “Yapılması gereken araştırmalarda güçlükler ve belirsizlikler ortaya çıktı. Şu anda 
elimizde bulunan verilerle güvenilir sonuçlara ulaşamayız. Bu aşamada kırmızıya kaymadan 
sözetmemizin nedeni, kırmızıya kayma yorumunun, en azından kısmen de olsa, gözlemsel 
araştırma alanına girmiş olduğunu vurgulamak içindir. Burada gözlemcinin davranışı, 
kuramsal araştırmacınınkine benzemiyor. Çünkü, teleskobun sağladığı olanaklar henüz 
tamamıyla tükenmiş değildir; gözlemler, kırmızıya kaymanın gerçekten de devinimi temsil 
edip etmediğini iyice ortaya çıkarmadan herhangi bir yargıya varılmamalıdır. 
 
 “Bu arada, kırmızıya kaymalar, uygunluk açısından hız ölçekleriyle anlatılabilir. 
Kırmızıya kaymanın davranış biçimi hız kaymalarınkine benzemektedir ve yapılabilecek 
herhangi bir yorumu dikkate almaksızın aynı ölçeklerle temsil edilebilir. Dikkatli bir biçimde 
kurduğumuz tümcelerimizde ‘görünürdeki hız’ kavramını kullanmalı ve genel kullanımı 
içinde ‘görünürdeki’ sıfatını dikkate almasak da varlığını daima anımsamalıyız”. (aynı 
kaynak, s. 122 - 123) 
... 
 “Ön araştırmalar, özdek dağılımının evrenin gözlenebilir tüm bölgelerinde tekdüze 
olduğuna işaret etmektedir. Bundan sonraki adım, kuşkusuz, dikkatli bir tarama yapmak ve 
elimizdeki verilerin ışığında sonuçları yorumlamaktır. Bilgi biriktikçe sonuçları yeniden 
yorumlamalı ve taramaları daha büyük bir doğrulukla yinelemeliyiz. Böylece ardı ardına 
yapılan yaklaştırmalarla, gözlemlerimize açık olan evrene ilişkin daha anlaşılır bilgilere sahip 
olmamız olası olabilir. Ekstrapolasyonlarımızı ancak o zaman, teleskoplarımızın erişebildiği 
uzaklıkların ötesine taşıyabilir ve salt spekülasyonlardan daha değerli olan sonuçlar 
çıkarabiliriz”. (aynı kaynak, s. 182) 
... 
 “Biz, tanım gereği, gözlenebilir evrenin tam ortasındayız. Yakın komşuluğumuzu 
oldukça iyi tanıyoruz. Uzaklıkların artmasıyla birlikte bilgimiz azalıyor, üstelik hızla azalıyor. 
En sonunda, teleskoplarımızın sınırına erişiyoruz. O sınırda artık gölgeleri ölçmeye 
başlıyoruz. Burada ölçüm yanılgılarımızın yanısıra bize ipucu olabilecek görüntüleri de 
araştırmaya başlıyoruz. Araştırmalarımız sürecek. Deneysel - gözlemsel kaynaklarımız 
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tamamen tükenmedikçe düşsel spekülasyon ortamına kaymamıza gerek yok”. (aynı kaynak, s. 
201 - 202) 
 

H. Bondi 
 
 “Bugüne dek bilimsel yöntem konusunda yapılmış olan çözümlemelerin en başarılısı 
Profesör Karl Popper’ınkidir. Popper’a göre, ki bence doğrulanmıştır, hipotezler bilim 
adamlarının usunda oluşur ve önemli ölçüde o bilim adamının imgelemesini (imagination) 
içerdiğinden tamamen açık, anlaşılır olmaktan uzaktır. Bir kuramın amacı, doğruluğu gözlem 
ve deneyler karşısında sınanacak olan öngörülerde bulunmaktır. İlkesel olarak, bir kuramın 
bilimsel kuram olabilmesi için, deney ve/veya gözlemler karşısında yanlışlanabilir olması 
gerekir. Bilim, yanlışlanabilme gibisinden üstün bir özelliğe sahip olması nedeniyle insanlığın 
diğer etkinliklerinden ayrılır”. (Rival Theories of Cosmolgy, Oxford Univ. Press, London, 
1960, s. 12) 
 

Edwin Hubble 
 

 “Günümüz evren kuramları, evrendeki özdeğin eşdağılım gösterdiğini varsayan ve 
Genel Görelilik kuramı bağlamında çalışan bir modeli kullanır. Genişleyen evren modeli 
olarak anılan bu model, Genel Göreliliğin bir ilkesini ifade eden kozmolojik eşitlikten 
türetilmiştir. Bu ilke, uzay geometrisinin, uzayın içindeki özdek ve erkece saptandığını 
belirtir. Bu eşitlik, insanlığın bugüne dek topladığı, gerçeklerden türetilmiş bilgi yumağını 
aşar (transcends). Bu eşitlik, ancak, evrenin doğasına ilişkin varsayımlar yardımıyla çözülüp 
yorumlanabilir. 
 
 “Einstein ve de Sitter’in (1917) elde ettiği ilk çözümler, evrendeki özdeğin eşit 
dağıldığını, evrenin her yönde aynı olduğu ve zamanla değişmediği varsayımlarını kullandı. 
Bu çözümler,  genel bir problemin özel durumlarıdır ve artık kullanılmamaktadır. Einstein’ın 
çözümü bırakılmıştır, çünkü kırmızıya kaymaya açıklama getirememiştir; de Sitter’inki 
bırakılmıştır, çünkü evrende özdeğin varlığını dikkate almamıştır. Söylendiğine göre, Einstein 
evreninde özdek var devinim yok; de Sitter evrenindeyse devinim var özdek yok. Sorun genel 
anlamıyla ilk kez Friedmann (1922) tarafından ele alınmıştır. Daha sonra Robertson (1929) 
yalnızca bakışıklık özelliğini kullanarak çizgi elementinin en genel formülasyonunu 
türetmiştir. 
 
 “Adı geçen çözümde, ‘kozmolojik sabit’ ve ‘uzayın eğrilik yarıçapı’ gibisinden 
belirlenmemiş nicelikler ortaya çıkmaktadır. Evrenbilimciler bu parametrelere tamamen 
gelişigüzel değerler vererek, çeşitli olası evrenler tanımlamışlardır. Bu çeşitlilik içinde, gerçek 
evren modelinin de yeralacağı sanılmıştır. Gözlemcinin göreviyse, bu parametrelerin gerçek 
değerlerini veya en azından yeralmaları gereken değer aralığını saptamak olmuştur. 
 
 “Genel çözüm durgun olmayan, zamanla değişen bir evren öngörmektedir. Uzayın 
eğrilik yarıçapı zamanla değişmektedir. Kısacası, olası evrenler ya genişleme ya da çökme 
içindedir. Eşitlikler bu iki seçenekten hangisini beklememiz gerektiğine işaret etmemektedir. 
Ancak, gözlenen kırmızıya kaymalar, gerçek evrenin günümüzde genişlediğinin dolaysız bir 
kanıtı olarak onandı ve bu yorum kurama eklendi. Böylece model, genel görelilik kuramının 
eşdağılımlı ve genişleyen modeli olarak anılmaya başlandı”. (Realm of the Nebulae, Yale 
Univ. Press, London, 1936, s. 198) 
 

A.K. Raychaudhuri 
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 “Standart kozmolojinin bazı yandaşlarının tavrı, Eddington’un, ‘eğer kuramla deney 
arasında bir uyuşmazlık varsa, deneylere inanmayın’ önerisine uymak olmuştur”. (Proceed. 
Gravitation & Rel. Astrophysics, World Sci. Singapore, 1982, s. 117) 
 
 
 Günümüzde tümdengelim yöntemi evrenbilim ve parçacık fiziğinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu iki bilim dalı, aynı yöntemi kullanmanın yanısıra, içerik yönünden de 
birbirine bağlıdır. Çünkü, parçacık fizikçileri için Büyük Patlama, Kusursuz bakışıklık (perfect 
symmetry) için altın çağı oluşturmaktadır. Bugün içinde yaşadığımız evren bakışık sayılmaz. 
Doğayı sınıflamış ve dört temel kuvvetin varlığını onamışız. Bu kuvvetlerin etkileşim biçimi, 
etkileşim yeğinliği ve etkileşim erimi birbirinden olabildiğince ayrıdır. Bu dört kuvvet hiç de 
bakışık olmayan biçimlerde davranırlar. Örneğin, “temel” parçacıkların çoğu, “spin” adı 
verilen açısal momentuma sahiptir. Bakışıklık tutkunu kuramcılar, tüm kuvvetlerin tüm 
“spinlere” aynı biçimde etkidiğini düşündüler. Ancak durum gerçekte böyle değil! Zayıf 
kuvvet sol el kuralıyla çalışır: bir çekirdek bozunması sırasında salınan elektron spini çoğu kez 
devinim yönündedir, yani sol el vidasının yivleri gibidir. Hemen hemen tüm durumlarda 
parçacık ve anti - parçacıklar birbirinin ayna görüntüsü gibi davranırlar; örneğin, bir bozunma 
sırasında salınan pozitronun “spini” sağ el vidasının yivleri yönündedir. Kaldı ki, bu kuralın 
bile bozulduğu durumlar vardır. Kısa ömürlü bir parçacığın bozunması sırasında anti parçacık 
“normal” parçacıktan daha hızlı bozunur. Zaman bakışıklığı bile herzaman geçerli değildir. 
 
 Parçacıkların özelliği de bakışıklıktan olabildiğince uzak ve karmaşıktır. Bozunmayan, 
kararlı parçacıkları ele alalım: elektron ve proton; protonun kütlesi elektronunkinin 1836 
katıdır. Foton ve nötrinoların kütlesi yoktur. Dahası, nötrinolar özdekle etkileşmezler; ışık yılı 
kalınlığındaki kayayı deler geçerler (yeter ki o boyutlarda bir kaya bulalım!)  
 
 Kararlı parçacıklara ek olarak, 22 tane daha uzun ömürlü parçacık vardır. Bunlar 
bozunur. Ancak bu parçacıkların ömrü, Çarpışan iki parçacığın “çarpışma zamanı”na  (10 -23 
saniye) kıyasla uzundur. Bu parçacıkların sayısı hiç de azımsanacak denli değildir. Ömürleri, 
(Ξ0  için) 10 -20 saniye ile (nötron için) 15 dakika arasında değişir. Kararlı bir çekirdekte 
nötron kesinlikle kararlı olarak kalır. Aynı parçacıkların kütleleri, me elektron kütlesi olmak 
üzere, 207me ile 5247me arasında değişir. Bunlardan bazıları, elektriksel olarak nötr iken 
bazıları da elektrik yüklüdür. Protondan daha az kütleli olan parçacıklar (lepton ve mezonlar) 
elektron, nötrino veya saf erkeye bozunurlar; protondan daha ağır olanlarsa (baryonlar) 
protonlara bozunurlar. Mezon ve baryonlar güçlü kuvvet ile etkileşime girerken, leptonlar bu 
kuvvetin etkisinden bağışıktırlar. 
 
 Bakışıklık açısından daha da kötüsü, parçacıkların hızlandırıcılarda çarpıştırıldığı 
anda, yani tam etkileşme anında ortaya çıkan ve rezonans adı verilen kısa ömürlü erke 
durumlarının varlığına ilişkin dolaylı kanıtların olmasıdır. Bu erke durumlarından yüzlercesi 
belirlendi. 
 
 Bu karmaşıklığa bir düzen ve bakışıklık sunma amacıyla parçacık fiziği kuramcıları 
“standart model” geliştirdiler. Bu model, doğadaki tüm kuvvetlerin kuantlaşmış olduğunu 
varsayar; diğer bir deyişle, herbir kuvvet o kuvvete özgü parçacıklarca taşınır. Kuvvet taşıyan 
bu parçacıklar diğer parçacıklarla değiş tokuşa girer, böylece bir kuvvet üretilir. Bu modelin 
hipotezlerinden biri, mezon ve baryonların “kuark” adı verilen altı tür parçacıktan 
oluştuğudur. Diğer yandan, altı lepton türü vardır: elektron, muon, tauon ve üç tür nötrino. 
Elektromanyetik kuvveti foton taşır; zayıf kuvveti W ve Z parçacıkları taşır; güçlü kuvveti 



44 
 
taşıyan en az 8 gluon vardır. İngilizce’de glue yapışkan, yapıştırıcı anlamına gelir. Gluonların 
görevi de parçacıkları birarada tutmak olduğundan gluon adını almıştır. Sıraladığımız 24 
parçacığın herbirinin kendine özgü kütlesi ve özellikleri vardır. Kuramın zayıf yanlarından 
biri, kuark veya gluonlardan herhangi birinin henüz dolaysız olarak gözlenememiş olmasıdır. 
 
 Beklenen bakışıklığa henüz(!) erişilememiştir. Parçacıklar, aşağı yukarı 6 nın katları 
olarak gruplanmaktadır. Bu karmaşanın altında kusursuz bakışıklığın yattığına inanan 
kuramcılar “bozulmuş bakışıklık” düşüncesini geliştirdiler. Bu görüşe göre, erke ne denli 
yüksekse bakışıklık da o denli yüksektir. Özdek erke yitirmeye başladıkça bakışıklık 
kendiliğinden bozulur ve deney sırasında bakışıklığını yitirmiş bir gerçek ortaya çıkar. Bu 
aşamada sıkça başvurulan benzerlik, donma noktasına gelmiş olan sudur: su oda sıcaklığında 
bakışıktır; morfolojik yapısı herhangi bir yönü yeğlemez. Ancak donduğunda, buzun değişik 
“yönler”de bakışıksızlık sergilediğine tanık oluruz; bakışıklık kendiliğinden bozulur. 
 
 İşte parçacık fiziğiyle Büyük Patlama’nın birbirine olan bağımlılığı bu noktada ortaya 
çıkar. Büyük Patlama, kusursuz bakışıklık ve ultra yüksek erkelerin ortaya çıktığı altın çağdır. 
Parçacık fizikçilerine göre başlangıçta (bir başlangıç veya sona nedense hep gerek 
duymuşuzdur!)  kusursuz bir bakışıklık vardı. (Burada çok önemli olduğunu sandığım iki 
anımsatmayı iki soru biçiminde yapmak istiyorum: 1) Hutton’un “uniformity” ilkesini niçin 
kullanmazlar? 2) Big Bang koşullarını yeniden yaratıp sınayamayacağımıza göre, önümüze 
sundukları metafizik değil mi?) . Tüm parçacıklar ve kuvvetler başlangıçta(!) tekti. Büyük 
Patlama ertesinde soğumaya başladığı anda evren bakışıklık bozulmasına uğradı deniyor. Tek 
kuvvetten önce çekim kuvveti ayrıldı. Daha sonra güçlü çekirdek kuvveti, daha sonra da zayıf 
kuvvet ve elektromanyetik kuvvetler ayrıldı. Tüm bunlar, saniyenin çok çok küçük 
fraksiyonlarında oldu. Benzer şekilde, başlangıçta(!) parçacıklar da kuvvetler gibi kütle ve 
diğer özelliklerce birbirine denkti; daha doğrusu tek tür bir parçacık vardı, deniyor. Ama 
bugün artık herbirinin ayrı kütle ve özellikleri olduğunu biliyoruz. 
 
 Kısacası, adı geçen dört kuvvetin birleşmesi ancak uzak geçmişte, asla yeniden 
yaratılamayacak sıcaklıklarda olur. Bu arada bu kuramın öngörülerini sınamak da giderek 
güçleşiyor. Aslında bu güçlükler, birleştirme programının ilk aşamaları için fazla sorun 
yaratmadı. Bu ilk aşama, zayıf kuvvetle elektromanyetik kuvvetin birleştirilmesini 
amaçlıyordu. Buna elektrozayıf kuram denir. 
 
 Kuantum fiziği, kuvvet taşıyan değiş tokuşcu parçacık kütlesinin etki uzaklığıyla ters 
orantılı olması gerektiğine işaret eder. Elektromanyetik kuvvetlerin etki erimi sonsuz 
olduğundan fotonun kütlesi sıfırdır. Ancak, zayıf kuvvetin etki erimi sonsuz kısadır. Bu 
nedenle, zayıf kuvvetin değiş tokuşcu parçacığının kütlesi çok çok büyük olmalıdır. Bu 
parçacıkla fotonun kütlesi bir birleşik kuramda biraraya gelemeyecek denli “ayrı dünyaların 
yaratıkları” olarak düşünüldü.  
 
 Ancak 1967 yılında Harvard Üniversitesinden Steven Weinberg, bir yıl sonra Londra 
Imperial College ve Trieste ICTP bağlantılı Abdus Salam ve Sheldon Glashow birbirinden 
bağımsız olarak gauge kuramını geliştirdiler. Bu kuram, kütle sorununun üstesinden geldi. 
“ İki ayrı dünyanın biraraya gelemez yaratıkları” birleştirilerek elektrozayıf kuram oluşturuldu. 
Kuram, “bakışıklık bozulması” adı verilen kavramın yardımıyla gerçekleşti ve 80 ve 90 GeV 
larda sırasıyla W ve Z parçacıklarının bulunacağını öngördü. Gerçekten de, 1983 baharında 
CERN’de Carlo Rubbia başkanlığındaki araştırma grubu, W ve Z parçacıklarını bulduklarını 
tüm dünyaya duyurdular. Kuram, bu iki parçacığın yanısıra, 1 TeV da (1×1012 eV ) henüz 
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gözlenememiş olan Higgs bozonunun varlığını öngördü. Bugün Texas’da kurulmakta olan 
süperiletken süper çarpıştırıcı bu parçacığı bulmayı amaçlıyor. 
 
 Bugün elimizde birleşik elektrozayıf kuram ve ayrıca iyi iş gören bir güçlü kuvvet 
kuramı bulunmaktadır. Şimdi çabalar, bu iki yapı üzerine GUT(Grand Unified Theory - 
Büyük Birleşik Kuram)  yi oluşturmak, yani, zayıf, kuvvetli ve elektromanyetik kuvvetleri  
birleştirmek yönünde akıtılıyor.  
 
 GUT, eğer bugün hızlandırıcılarda erişebildiğimiz erkelerin çok çok üzerine 
çıkabilirsek, özdeği bu erkelerde çarpıştırma yoluyla yeni parçacıklar ve bu parçacıkların 
sergileyeceği yeni etkileşimlere ulaşabileceğimizi öngörmektedir. Bugünkü deneylerde 
erişilen yaklaşık 500 GeV ile GUT erke düzeyi olan  1015 GeV arasındaki verimsiz aralığa 
“Glashow çölü” denir. Bu çölü aşarak GUT erkelerine erişebilecek hızlandırıcının uzunluğu 
birkaç ışıkyılı(!), deneyler sırasında tüketeceği erkeyse, Güneş erkesinin birkaç katı olacaktır 
!! Glashow, projenin gündeme geldiği yıllarda, “Bu proje, Reagan başkanlığındaki kongreden 
kesinlikle çıkmaz” gibisinden güldürülü bir saptama yapıyor. Hatta, Demokratik bir başkanın 
yönetiminden de beklentisi olmadığını dile getiriyor! (A Passion to Know, A.L.Hammond ed. 
Charles Scribner’s Son, NY, 1984) 
 
 Popper’ın tanımladığı ‘metafizik doğaya sahip araştırma programı’ bu olsa gerek! 
Metafizik, çünkü deney veya gözlemlerle GUT’yi sınamak olası değil. Bu aşamada bilim 
adamının çağının teknoloji, olanak ve ideolojisine uygun bilimsel araştırmalara yönelme ve 
yöneltme sorumluluğunu bir kez daha anımsamalıyız. 
 
 Bu arada, GUT’lerin sınanabilir bir öngörüsünden de sözedelim. Bu öngörünün 
doğrulanmadığını da hemen ekleyelim. GUT’ler protonun bozunacağını öngörür. Proton ve 
elektronların yüksek erkelerde birbirine denk olacağı ve birbirlerine dönüşeceğine inanılır. 
Daha özgün olmak gerekirse, pozitronlar bir tür mezon olan piyonlarla birleşerek protona 
dönüşmelidir. Ancak, zaman tersinirliği düşüncesine göre,bu tür bir sürecin tersi de düşük 
erkelerde gözlenmelidir. Kısacası, protonlar, piyon ve pozitronlara bozunarak büyük 
niceliklerde erke açığa çıkarmalıdır.  
 
 GUT’ler protonların 1030 yılda bozunacağını öngörürler. Eski madenlerin en derin 
galerilerinde yapılan deneyler proton bozunmasına ilişkin herhangi bir belirti göstermedi: 
Protons are forever! Bir zamanlar Sean Connery’nin 007 - James Bond filmleri dalgası vardı. 
Bunlardan birinin film müziğini Shirley Bassey okumuş ve o kadife gibi sesiyle Diamonds 
are forever diyerek gönüllerimizde taht kurmuştu! Sheldon Glashow, ABD’deki gazete ve 
dergilerin bilim yazarlarına verdiği basın konferansındaysa aynı şarkıyı söylemiyordu:             
“ Michigan ve Brookhaven’da çalışan bilimadamları biraraya gelerek, Ohio’daki Marton - 
Thiokol tuz madenlerinde proton bozunması deneylerini gerçekleştiriyorlar. İnanıyoruz ki, 
özdek (diamonds, fizikçiler, gökadalar, vb) kararsızdır, yani, Diamonds are not forever!” (A 
Passion to Know, A.L. Hammond ed., Charles Scribner’s Son, NY, 1984, s. 32) 
 
 Proton bozunmasına ilişkin öngörü doğrulanmayınca GUT’ciler ilginç bir 
umursamazlıkla başlangıç kuramlarının son derece basit olduğunu ve bu nedenle sağlıklı 
sonuçlar veremeyeceğini savunmaya başladılar. Yeni oluşturdukları kuramın protona biçtiği 
yaş eski öngörünün 103 katıydı: 1033 yıl! Evren yaklaşık 109 yıllık bir yaşa sahip. Proton’un 
bozunmasına şunun şurasında 1024 yıl kalmış! Nedir ki, göz açıp kapayıncaya dek geçer! 
 
 Bir kez daha Karl Popper, bir kez daha sınanabilme ilkesi, bir kez daha metafizik. 
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 GUT’ciler protonun kararlı bir parçacık olduğunu niçin onamıyorlar acaba? Çünkü 
Büyük Patlama bize protonlarla pozitronlar arasında bir dönüşümün olması ve protonların 
bozunması gerektiğini söylüyor. Peki ya Büyük Patlama denen şey olmadıysa! O zaman, 
GUT’lerin yapılabilen tek deneyi, proton bozunması, bu kuramı açıkça yalanlamış olur. Diğer 
yandan, eğer proton bozunmayacaksa Büyük Patlamaya büyük bir darbe inecek demektir. Bu 
durumda evrenin eşit sayıda özdekle anti - özdekden oluşması gerekecek. Ancak, evrende 
özdekle anti - özdeğin eşit niceliklerde olmadığını ve geçmişte olduğu savunulan özdek anti - 
özdek etkileşiminden arda belli niceliklerde özdek kaldığı savunulmaktadır.  Bir kez daha 
anımsayalım: Büyük Patlama, protonlarla pozitronların birbirine dönüşmesi gerektiğini 
savunur. Özdek ile anti - özdek, Büyük Patlamanın savunusuna göre, son derce yüksek 
yoğunluklarda bakışık olarak yaratılmıştır. Eğer eşit niceliklerde özdek anti-özdek 
bulunduğunu varsayarsak bunlar birbirini karşılıklı olarak yokedecek ve geriye yalnızca salt 
erke kalacak, no universe! Arda kalan özdeğin varlığı, “bakışık olmayan” bir evrende 
yaşadığımıza işaret etmez mi? Büyük Patlamanın olmadığına işaret etmez mi? GUT’ler ve 
Büyük Patlama ya birlikte var ya da birlikte yoklar! 
 
  Proton bozunması ve anti - özdek konuları, doğanın “bakışık” olduğunu savunan 
görüşün ne denli subjektif olduğunu gösteren iki örnektir. GUT’ler evrenbilimcilere, axion 
gibisinden karanlık özdekleri sunar! Buna karşılık Büyük Patlama da GUT’cilere, kuramsal 
bakışıklık için gereksinim duydukları ultra yüksek erkeleri sağlar. GUT’ler ve Büyük Patlama 
birbirine gereksinim duyan, bu nedenle birbirini destekleyen iki kuramdır; bir çeşit kozmik 
kısır döngü ! Bu arada heriki kuramı de denetleyen deneyler, heriki kuramı da çürüğe çıkardı. 
 
 GUT’ler için söylediklerimiz, kuramsal evrenbilim ve parçacık fiziğinin son moda 
programları olan süpersicim ve süper bakışıklık için de geçerlidir. Doğrulanmamış olan 
GUT’lerden hoşnut olmayan bazı kuramsalcılar çekim de içerilmek üzere doğanın 4 kuvvetini 
birleştirmeyi düşündüler. Bunun için, uzunluğu olan ancak genişliğe sahip olmayan 
sicimlerden yardım umuldu. Herşeyi açıklama gibi bir görevle çıkmış olan bu programın 
adına da TOE dendi : TOE - Theory Of Everything, yani Herşeyin Kuramı. Ancak sicimler o 
denli büyük erkelerin olguları ki, kuram bu konuda tek bir öngörüde bulunamıyor. Sheldon 
Glashow’ı dinleyelim. Niels Bohr’un doğumunun 100. yıldönümü nedeniyle, 3 - 7 Ekim 1985 
tarihleri arasında düzenlenen toplantıda, Sheldon Glashow’ın sunduğu bildirinin başlığı 
gerçekten ilginç: “Does Elementary Particle Physics Have a Future?” Bu bildiride ileri 
sürdüğü düşünceler üzerinde dikkatle düşünmeye değer ! 
 
  “Elimizde iyi iş gören bir tek kuram var ; gerçekten iyi bir kuram. Parçacık 
fiziği standart kuramını oluşturan QCD (Quantum Chromodynamics) ve elektrozayıf  kuram. 
Bu kuram, evrenbilimde, astrofizikte, nükleer fizik ve parçacık fiziğinde kullanılmaktadır. 
Gerçekten de, başka bir seçimimiz yok. 
 
  “Standart modeli yadsıyacak herhangi bir ölçülmüş nicelik yok! Kuram iç 
çelişkilerden ve zayıf yanlardan bağışık. Tüm bunlara karşın, standart model doyurucu 
sonuçlar sunamıyor. Örneğin, QCD yeterince güçlü bir öngörü yeteneğine henüz sahip değil. 
Kuram, hadronların gözlenen kütle spektrumuna ilişkin herhangi bir öngörüde bulunamıyor”. 
(The Lessons of Quantum Theory, J. de Boer, E. Dal & O. Ulfbeck eds., 1986, North Holland 
Physics Pub., Amsterdam, s. 144) 
 
  “Programımız için ikinci tehlike, parçacık deneyleriyle parçacık kuramları 
arasındaki boşanmadır. Bu boşanma belki de QCD ile başladı. Aslında QCD nükleonların ve 
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nükleer kuvvetlerin kuark yapısını ilgilendiren ve doğru olduğunu sandığımız bir kuramdır. 
QCD yalnızca bir kuram değil, aynı zamanda özgün bir kuramdır. QCD, ilkesel olarak, 
bugünkü olanaklarla erişebildiğimiz erke düzeylerinde nükleer fizik ve parçacık fiziğinin 
çoğu sorunlarına tanımlama ve açıklama getirebilen bir programdır... Bu program hemen 
hemen kesinlikle ‘doğrudur’. Tehlikenin QCD’den kaynaklanacağını sanmıyorum. QCD 
deneyle kuram arasında bir boşanmaya neden olmadı. Tam tersine, deneyle kuram arasında 
iyi bir işbirliği sağladı. Ancak, ektiği tohumlar başka alanlarda çiçek açtı. QCD, elegans ve 
özgünlüğün, gerçeğin ölçeği olduklarına ilişkin inancı körüklemiştir. Bu ölçeklere ben de 
inanıyorum; ancak, bunların deneylerle güçlendirilmesi gerekir. Lord Kelvin’in aşağıdaki 
deyişine katılıyorum: 
 
 ‘Eğer sözünü ettiğin şeyi ölçebiliyor ve sayılarla anlatabiliyorsan, ona ili şkin birşeyler 
biliyorsun demektir. Eğer onu sayılarla anlatamıyorsan, bildiklerin doyurucu değildir. Bu 
bilginin başlangıcı olabilir, ancak düşüncelerinde bilimsel bir aşama kazandığın söylenemez’. 
 
  “Salt bu ölçeği dikkate alsak bile QCD’nin bilim olduğunu söyleyebiliriz. Peki 
aynı şeyi süpersicim ve benzeri kuramlar için söyleyebilir  miyiz ? Süpersicim kuramı, hiçbir 
zaman erişemeyeceğimiz Planck kütlesine yakın erke aralıklarında yeralmaktadır. Kendi 
bağlamında özgün bir kuram. Sonlu ve kendi içinde tutarlı da diyebiliriz. Laboratuvarda 
gözlenen düşük erkelerde ortaya çıkan olayları açıklar görünüyor; ancak, açıklayabildiğini 
kanıtlamak oldukça zor. İlkesel olarak, hangi parçacıkların varolacağını öngörebiliyor. Yine 
ilkesel olarak ayarlanabilir parametre sayısını sıfıra indirebiliyor. Ancak, uygulamada, 
kanıtlanabilir herhangi bir öngörüde bulunamıyor ve önümüzdeki on yıllar içinde bir 
öngörüde bulunabileceğini de sanmıyorum. Sicim kuramıyla ilgilenenler artık kuramın iç 
uyumu üzerine yoğunlaşmış durumda. Ancak...elegans, özgünlük ve güzelliğin gerçeği 
betimleyebileceğini savunabilir miyiz? Matematik, deneyin yerini alabilir mi? deneylerin 
ötesine gidebilir mi? Sicim kuramcıları ne yazkık ki deneyleri gereksiz buluyor... Karanlık 
çağlardan bu yana ilk kez, bilimin yerine inancın geçmesi sürecine tanık oluyoruz. Süpersicim 
kuramı, gelecekteki konumu, Ortaçağ din adamlarının konumuna denk olacak olan İlahiyat 
öğrencilerinin bir uğraş alanı olacaktır. Bu asil araştırma çabamız belki sona erecek ve belki 
de bilimin yerine inancın geçmesine tanık olacağız” (aynı kaynak, s. 146) 
 
 Sicim kuramlarının metafizik doğasına ilişkin birkaç söz de Steven Weinberg’den; 
Weinberg’in yazısına girişi de oldukça ilginç:     
 
 “Herhangi bir konunun tarihini incelerken, izlenmesi gereken en yararlı yaklaşım 
zıtların savaşımını dikkate alan yaklaşımdır. Bu, ister devrimle karşı - devrim; Hristiyanlıkla 
Müslümanlık veya Guelf ile Ghibbeline  gibisinden zıtların savaşımının tarihi olsun. Bizim 
ilgi alanımızda da, iki değişik dünya görüşü arasındaki savaşım, son 100 yılın olmasa bile en 
azından son 50 yılın tarihine damgasını vurdu: parçacıklardan oluşan evren ve alanlardan 
oluşan evren   
 
 “1960’lı yılların sonlarıyla 1970’li yılların başları arasındaki döneme geri dönüp 
baktığımızda, sicim kuramlarına, deneylerden en küçük bir destek gelmemesine karşın ne 
denli büyük çaba akıttığımızı görüyorum. Aslında, sicim kuramlarına eklenen bazı 
özelliklerin, deneylerle doğrulanmaması bir yana, deneylerle açıkça çeliştiğine tanık olduk. 
Bu özelliklerden biri kütlesiz parçacıklardır. Kuramın dayandığı temelleri anımsarsak, bunlar, 
kuvvetli etkileşim gösteren kütlesiz parçacıklar olarak varsayılmıştı. Bunların bugüne dek 
gözlenmiş olmaları gerekirdi ”. (aynı kaynak, s. 231) 
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 “Sicim kuramı, S - matris kuramından ortaya çıkmıştır. Ancak hem S - matris hem de 
kuantum alan kuramının bazı özelliklerini taşımaktadır. Uzmanlar sicim kuramının gerçekte 
ne olduğunu henüz anlamış değiller. Bu nedenle, kuramı öğrenmek son derece güç. Kuramı 
öğrenmek için gerekli olan bilgilerin neler olacağı konusunda ortak görüşe sahip iki kişi 
bulmak zor”. (aynı kaynak s. 234) 
 
 “Sorulması gereken sorular şunlar: ‘sicim kuramlarını dikkate almamak ve onların 
gündemden inmesini beklemek doğru bir davranış mı?’ Bir kuramcı için bu soru şu biçime 
dönüşüyor: ‘automorphic işlevleri, Riemann yüzeylerini, Virasoro cebirini öğrenmek 
gerekiyor mu? yoksa biraz daha bekleyip, kuramsal fizikte ortaya çıkacak olan yeni akıma mı 
kapılsam?’ Deneysel fizikçi içinse aynı soru: ‘bu kuramları sınamayı düşünmeye başlasam 
mı; buna çaba akıtmaya değer mi?’ biçimine dönüşüyor. 
 
 “Bu soruları yanıtlamaya başlarken şunu hemen belirtmeliyim ki, deneylerden sicim 
kuramına en küçük bir doğrulama gelmemiştir...Fizikçiler bugüne dek, bu denli mükemmel 
matematik yaratamamışlardır; buna karşın, deneylerden en küçük bir destek yok. Tıpkı süper 
bakışıklık ve Kaluza - Klein kuramları gibi sicim kuramları da henüz oturmuş değil; bu 
nedenle deneyler karşısında sınanabilecek kesin öngörülerde bulunamıyorlar”. (aynı kaynak s. 
236) 
 
 “...Evet, belki ilerki yıllarda sicim kuramlarının canlanacağına tanık olacağız ancak 
ben de o zaman, sicim kuramlarının canı cehenneme diyeceğim”. (aynı kaynak, s. 239)   
  
 Yukarıdaki alıntılar yumağı, düşüncelerimi oluşturan, beni rahatsız eden, hoşnut kılan 
görüşlerdir. Son sözümü bir kez daha yineleme gereksinimi duyuyorum : “Kendi üzerimde 
dinsel/bilimsel/politik/vb. otorite tanımıyorum”.   

 
 

“SINS”, ΛΛΛΛCDM MODEL İNİN GÜNAHLARI  MI ? 
 

2011 yılı Fizik dalında Nobel ödülünün yarısını Saul Perlmutter alırken diğer yarısını da Brian 
P. Schmidt ve Adam G. Riess paylaştılar. Ödülü kazanmalarına neden olan çalışmaları, “uzak 
süpernovaların gözlemlerinden evrenin ivmelenerek genişlemesinin bulgusu” olarak 
adlandırılıyor.   

 
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinin 4 Ekim 2011 tarihinde yayımladığı The 

Accelerating Universe başlıklı bildirisinde, 2011 yılı Fizik dalında Nobel ödülü alan 
çalışmanın tarihçesi sunuluyor. Bu bildiriden, günümüze yakın olan bilgileri içeren bazı 
bölümleri aşağıya aktarıyorum:    
 

“Evrenin genişlediğine ilişkin bulguyu 1920 yılında Vesto Slipher, Carl Wirtz, Knut 
Lundmark, Georges Lemaitre ve Edwin Hubble yapmıştır. Genişleme oranı evrenin erke 
içeriğine bağlıdır–yalnızca özdek içeren evrenin genişlemesi çekim kuvveti nedeniyle  
yavaşlayacaktır.  

“Ancak, Saul Perlmutter’in başkanlığını yaptığı bir araştırma grubu ve Brian Schmidt 
ve Adam Riess’in başkanlık yaptığı diğer araştırma grubu, birbirinden bağımsız olarak, 6 
milyar ışık yılı uzaklıktaki Ia türü süpernova (SNe) gözlemlerinden evrenin ivmelenerek 
genişlediğini buldular. 
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“Standart Kozmolojik Modele göre uzayın genişlemesine neden olan etmenin 
boşluğun erkesi (buna bazen “karanlık erke” de denir) olduğuna inanılır”. 

 
Gökbilimde Standart Işık Kaynakları 

“Çok iyi bilinen standart ışınım kaynakları Cepheid türü değişen yıldızlardır. Günümüz 
teleskoplarıyla 10 Mpc uzaklıktaki Cepheidler algılanabiliyor. Evrenin genişleme tarihçesini 
elde edebilmek için en azından 1000 Mpc uzaktaki standart ışık kaynaklarının tanısının 
yapılabilmesi gerekir. 1938 yılında Walter Baade, Mt Wilson gözlemevinde çalışan Fritz 
Zwicky ile birlikte çalışırken süpernovaların güvenilir standart ışık kaynakları olabileceğini 
önerdi. Süpernovalar son derece parlaktır ve birkaç hafta boyunca içinde bulundukları 
gökadadan daha parlak olurlar. Bu nedenle, süpernovalar çok geniş bir kırmızıya kayma 
aralığında gözlenebilirler. Son on yıldır standart ışık kaynağı olarak tartışılan süpernovalar 
(SNe) Ia türü (SNe Ia) olarak tanımlanmıştır”. 

“SNe Ia süpernovası tayfındaki özelliklerle tanı kazanır: hidrojen çizgileri yoktur; 
slikon soğurma çizgileri vardır. Bu tür süpernovaların tayfları ve ışık eğrileri son derece 
benzerdir; bu benzerlik aynı kaynak ve aynı ışıtma anlamındadır. Tekdüzelikten küçük 
sapınçların araştırılması ve düzeltilmesi gerekir. 

“SNe Ia türü süpernovaların parlaklığının kırmızıya kayma ile nasıl değiştiğini ortaya 
çıkaran gözlemler evrenin genişleme tarihçesine ilişkin çalışmalara yardımcı olur. Kuramsal 
çalışmalara göre, genişleme oranını evrenin erke – momentum yoğunluğu ve uzay zaman 
süredurumunun eğrili ği belirlediği için evrenin geleceğini belirleme olasılığı vardır”.  

Ia Tür Süpernovaları Algılama 
 

“SNe Ia tür süpernovaların tayflarındaki bire bir benzerlik bu gökcisimlerini standart 
ışık kaynağı adayı yapar. Işık eğrisinde ışıtmanın maksimuma çıkışı kısa bir zaman içinde 
olduğundan, maksimum ışığı yüksek bir doğrulukla saptayabilmek için süpernovanın 
patlamasından hemen sonra gözlenmesi gerekir. Bir başka zorluk daha var: SNe Ia olayı 
oldukça enderdir; herhangi bir gökadada bin yılda ancak bir veya iki kez olur. İstatistiksel 
açıdan kozmolojik parametrelerin önemli olabilmesi için, büyük kırmızıya kayma 
değerlerinde (z > 0.3) çok sayıda SNe Ia gözlem verisinin olması gerekir.   

“Büyük kırmızıya kayma gösteren SNe Ia üzerine yapılan sistematik çalışma 
Danimarka – İngiltre işbirliğiyle 1980 li yılların sonlarına doğru, Şili La Silla’daki 1.5 m lik 
Danimarka teleskobunda gerçekleşti. İki yıl süren gözlemlerde iki uzak SNe algılandı; 
bunlardan biri, z = 0.31 değerine sahip SN1988U adlı Ia türü süpernovaydı. Ancak bu 
süpernova ışık eğrisinin maksimuma ulaştıktan sonraki dönemde gözlendiği için maksimum 
parlaklık ölçümleri yapılamadı. Bu çalışma, uzak SNe bulgusunun olası, ancak güç olduğunu 
gösterdi. Gerekli istatistiksel güvenin elde edilebilmesi için daha büyük ve daha hızlı 
teleskoplara gereksinim var.   

“1988 yılında ABD deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarında (LBNL) çalışan 
Saul Perlmutter Süpernova Kozmoloji Projesini (SCP) başlattı. Amaç, SNe Ia türünü standart 
ışık kaynağı olarak kullanıp evrenin genişleme hızında yavaşlama olduğu sanısını 
doğrulamaktı. Genişleyen evrende özdek baskın bileşense, çekim alanının genişlemeyi 
yavaşlatacağı beklentisi vardı. Yeterli istatistik sorunsalına gönderi yapmak amacıyla 
Perlmutter ve çalışma arkadaşları bir strateji geliştirdi ve adını Süpernovaya gereksinim var 
(Supernova on Demand) olarak koydular.   
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“Araştırma grubu 4 metrelik teleskopta CCD’li  geniş alan görüntüleyicisi kullanarak, 
yeni ay evresinden hemen sonra iki veya üç gecede binlerce gökadayı gözleyeceklerdi. 
Taradıkları gökyüzü bölgesini yaklaşık üç hafta sonra yine görüntüleyerek ve gelişkin görüntü 
işlem tekniği kullanarak yaklaşık bir düzine SNe bulmayı umuyorlardı. Teleskobun yüksek 
zaman çözünürlüğü, birçok SNe nin maksimum parlaklıkta algılanmasını ve gerekli 
kalibrasyonu olası kılmasını sağlayacaktı.    

“Şili, Hawaii ve La Palma’da dünyanın en büyük teleskoplarıyla SNe algılamak kesin 
olduğu için önceden belirlenecek tarihlerde eşzamanlı gözlemler yapılacaktı. Yüksek 
kırmızıya kaymalı ilk SN 1992 yılında bulundu ve 1994 yılına gelindiğinde SCP projesi 
bağlamında bulunan SNe Ia türü süpernova sayısı yediye (7) ulaşmıştı. Bu konudaki ilk 
sonuçlar 1995 yılında yayınlandı [1]. 

“Aynı tarihlerde Şili’deki Cerro Calan Tololo Interamerican Gözlemevinde Mario 
Hamuy başkanlığındaki gökbilimciler Samanyolu gökadası yakın komşuluğundaki birkaç 
SNe Ia türü süpernovanın ışık eğrilerinin ölçümünü yaptılar. Mark Phillips, bu gözlemevinde 
algılanan ve diğer gözlemlerden elde edilen verileri kullanarak, maksimum parlaklık ile 
parlaklığın sönme zamanı arasındaki ilişkinin, SNe’nin standart bir profile yeniden 
ayarlanabilmesinde kullanılabileceğini gösterdi. Çok parlak SNe Ia türlerin maksimuma çıkışı 
ve sönmelerinin yavaş olduğu görüldü – daha sönük olanlarda bu süreç daha hızlıydı. Bu 
ili şki, ışık eğrisinin zaman ölçeğinden maksimum parlaklığın hesaplanmasını sağladı. 
‘Anormal’ olarak nitelenen birkaç veri elendi (filtered out). 

“Süpernovaya gereksinim var (Supernova on Demand) stratejisinin başarısıyla hemen 
harekete geçen ve q0 değerini bulma isteğiyle güdülen Avustralya Mount Stromlo Gözlemevi 
araştırmacılarından Brian Schmidt, süpernova uzmanlarını rekabete dayalı bir işbirliği içinde 
örgütledi. Yüksek kırmızıya kayma gösteren Süpernova Araştırma Ekibi (HZT) olarak 
adlandırılan bu örgütlenmeyi ünlü biliminsanı Robert Kirshner de destekledi. 

“ İzleyen yıllarda işbirliği içindeki iki araştırma grubu birbirinden bağımsız olarak, sık 
sık aynı teleskopla ancak her zaman değil, süpernova araştırdılar. SCP gibi HZT grubu da 
seçilen stratejinin geçerliliğini başarıyla gösterdi: maksimum ışıkta veya ona yakın SNe 
bulundu ve hemen tayfsal çalışmalarla izlemeye geçildi (Şekil 1). 

 

Şekil 1. HZT işbirli ği ile bulunan yüksek kırmızıya kaymalı Ia türü süpernovanın parlaklık ölçümleri, maksimum 
ışıtmadan önce ve sonra yapılan ölçümler görülüyor. 

“1998 yılı başlarında heriki grup bilimsel makaleler yayınladı, konferanslarda 
bildiriler sundular ve gözlemlerinin özdek yoğunluğu düşük evrene işaret ettiğini dikkatli bir 
biçimde dile getirdiler.  
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“1998 yılı sonlarına doğru, evrenin genişleme hızının yavaşlamadığı, tam tersine 
arttığına işaret eden iki önemli makale yayına gönderildi. HZT grubunun makalesi, 16 SNe Ia 
tür gözlemlerinin çözümlemesini yapan ve o sırada Berkeley’deki California Üniversitesi’nde 
doktora sonrası araştırmalarını sürdüren Adam Riess tarafından hazırlandı. SCP grubunun 
makalesinde önde gelen isim Perlmutter idi ve çalışmada 42 SNe Ia tür süpernova verileri 
çözümlenmişti.  

“Heriki grubun da birbirinden bağımsız olarak benzer – ancak olağanüstü – sonuçlar 
sunmuş olmaları fizik ve gökbilim dünyasında kabul görmelerine neden olan etmendi. 

 
Gözlemler 

 
“Şekil 2 nin y – ekseninde yeralan etkin parlaklığın sayısal değeri ne denli büyükse 

cisim o denli sönük demektir. Kırmızıya kaymanın yeraldığı x – ekseninde z = 1 değeri 
hemen hemen 8 milyar ışıkyılına karşılık gelir. Veriler bir dizi kozmik senaryolarla 
karşılaştırılmıştır. Bu senaryoların bazısı boşluğun erkesini (veya aynı şey demek olan 
kozmolojik sabiti) dikkate alır bazısı da almaz. Kırmızıya kayma değerleri    z>0.1 olan 
bölgede (bir milyar ışıkyılı) kozmolojik öngörüler birbirinden sapmaya başlar.  

“Gerçekçi olmayan boş (ΩM = ΩΛ = 0) ve sabit genişleme hızı gösteren evren 
modeliyle karşılaştırıldığında, yüksek kırmızıya kayma gösteren SNe ler % 10 – 15 daha 
sönük olarak gözlenmiştir. Eğer evrende özdek baskın bileşen olsaydı (ΩM = 1) yüksek 
kırmızıya kayma gösteren süpernovalar bugün gözlendikleri değerden % 25 daha parlak 
olacaklardı. Bu gözlemlerden çıkan sonuç q0 yavaşlama (deceleration) parametresinin negatif 
olduğu ve günümüzde genişlemenin beklenmedik biçimde ivmelenerek arttığı yönündedir. 
İşbirliği içindeki grupların çözümlemelerinden elde edilen sonuç, ΩΛ = 0 durumunun büyük 
bir istatistiksel önemle dışlandığı ve evrenin genişleme hızının arttığı yönündedir. 
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“Şekil 2, süpernovaların bolometrik parlaklıklarına karşı kırmızıya kaymalarını gösteriyor[2]. 

 

Şekil 2. SCP den 42 tane yüksek kırmızıya kayma gösteren süpernova ve Calan/Tololo Süpernova 
Araştırmasından 18 tane yüksek kırmızıya kayma gösteren süpernovaların Hubble çizgesi. Sürekli çizgiler Λ = 0 
ve ΩM = 0, 1 ve 2 değerleriyle kozmolojik modelleri simgeliyor. Kesikli çizgiler de ΩM + ΩΛ = 1 olan “düz” 
evren modellerini simgeliyor. Kırmızıya kayma ekseni doğrusaldır[2].  

 
“Uzak süpernovaların beklenenden sönük olması gözlemciyle süpernovalar arasındaki 

yıldızlararası ve gökadalararası ortamdaki toz olabilir mi? Veya, erken evren aşamasındaki 
SNe Ia türü süpernovaların özellikleri yakın komşuluğumuzda bulunan ve daha genç 
olanlardan farklı olabilir mi? 

“Bu soruları heriki grup da geniş bir biçimde araştırmış, yakın ve uzak SNe Ia 
süpernovaların tayfsal özelliklerinin aynı olması tozun büyük sorun yaratmayacağını 
göstermiştir. Bulgunun yapıldığı zamanda açıkça belli olmamasına karşın, z = 1 uzaklığından 
daha uzaktaki süpernovalar üzerine daha sonra yapılan çalışmalar, evrenin yoğunluğunun çok 
yüksek olduğu ve özdeğin (ΩM nin) baskın olduğu dönemde kozmolojik modellerin de 
öngördüğü gibi, çekim genişlemeyi yavaşlatmıştır. İvmelenerek genişleme, evren yaklaşık 
olarak bugünkü yaşının yarısındayken başlamıştır”. 

Karanlık Erke Nedir? 

“Uzayın ivmelenerek genişlemesine neden olan kuvvetin doğası bilinmiyor. Ancak 
günümüzde böylesi ivmelenmeye neden olan etmenin boşluğun erkesi olduğuna inanılıyor (bu 
bağlamda boşluğun erkesine karanlık erke denir) – bunu 1934 yılında Lemaitre önermişti. 

“Günümüzde geniş bir onama bulan standart model – Concordance Model veya 
ΛCDM modeli – hem sabit Λ yı hem de Soğuk (relativistik olmayan) Karanlık Özdeği modele 



53 
 
alır. Kozmik Mikrodalga Ardalan Işınımı (KMAI) verileriyle birleştirilen SNe sonuçları 
ΛCDM modeli bağlamında yorumlanırsa ΩM ve ΩΛ değerlerinin doğru bir biçimde 
saptanmasını sağlar”. 

 Şimdi de karşı görüşteki evrenbilimcilerin çalışmalarına bakalım.  
 

“ ΛΛΛΛCDM” Paradigması 
 

Günümüzde yaygın olarak onanan evren modeli, “Concordance Model” veya kısaltılmış 
adıyla “ΛCDM” dir. Bu modelin savunucuları, süpernova patlamaları (SNe), Büyük Ölçekli 
Yapılar (LSS), KMAI vb. değişik astrofiziksel bağlamlardan türetilen parametrelerin 
değerlerinin birbirine giderek daha çok yaklaştığını ileri sürer. Bu modele göre, evrendeki 
özdek/erke büyük ölçeklerde eşdağılımlı, uzayın genişlemesi de yönden bağımsızdır, diğer 
deyişle her yöne aynı hızla genişlemektedir. Evrenin dinamik evrimini de Einstein’ın Genel 
Görelilik kuramı betimler. Evrenin özdek/erke içeriği de, baryonlar %4, baryonik olmayan 
karanlık özdek %20 ve karanlık erke %76 olarak sunulur.   
 

Einstein’ın denklemlerine giren “Λ” geçmişte uzayı durgun duruma getirme, kısacası 
genişlememe ve/veya daralmama işlevini yerine getirdi. Günümüzdeyse, uzayın ivmeli 
genişlemesinden sorumlu karanlık erke olarak sunuluyor.  

 
“DM” (Dark Matter) simgesi iki tür özdek için kullanılır: a) Baryonik Olmayan 

Karanlık Özdek (BOK Özdek). Bu tür özdek ışınım salmaz, ışınımı soğurmaz ve yine ışınımın 
saçılmasına neden olmaz. Bu tür özdek, evrenbilimcilerin kendi betimlemesiyle “ghost” veya 
“phantom” özdektir, kısacası hayalettir ! “ ΛCDM” modelindeki “DM” bu tür “hayalet” 
özdektir; b) Baryonik Karanlık Özdek (BKÖ). Elektron, proton ve nötron 
kombinasyonlarından oluşan, hidrojen, helyum, karbon, oksijen, demir, vb. elementleri 
oluşturan özdektir. Katı, sıvı, gaz veya plazma durumunda olan bu tür özdek ışınım salabilir 
ancak deney ve/veya gözlemlerle algılanamayabilir. Örneğin, güneş dizgemizdeki gezegenler 
kendi ışıklarını değil, Güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Bu gezegenlere benzeyen 
gezegenler, kahverengi cüceler, vd. bize çok uzakta bulunan gökcisimlerinin ışıklarını 
algılayamayacağımız için onları BKÖ olarak sınıflarız.          

 
“CDM”deki “C” bize ne anlatıyor? “C”, İngilizcede açık yazılımı “cold”, Türkçesi 

“soğuk” olan sözcüğü simgeler. Evrenbilim bağlamında özdek “C” (cold), “W” (warm – ılık) 
ve “H” (hot – sıcak) olarak sınıflandırılır. “ΛCDM” modeli niçin “W” veya “H” türü özdeği 
değil de “C” türünü yeğlemiş? Modelin gereksinim duyduğu yoğunluğa sahip olan BOK 
Özdeğin sağladığı fazladan çekim kuvveti var. Bu fazladan çekim kuvvetinin, evrenin 
başlangıç anında düşük düzey çalkantılara neden olduğuna ve bugün gözlediğimiz 
gökadalardan, gökada gruplarından, gökada kümelerinden ve gökada süperkümelerinden 
oluşan yumrulu evreni oluşturduğuna inanılıyor. BOK Özdeğin nötrinolar gibi ışık hızında da 
çok daha düşük hızlarda da devinebileceği savunuluyor. Relativistik (“W” veya “H”) BOK 
Özdek yumrulu yapıların oluşmasını engelleyeceği için modelin gereksinimini “C” BOK 
Özdek karşılıyor. Yeterli niceliklerdeki BOK Özdeğin uzayın “düz” (flat) olmasını da 
sağladığına inanılıyor.    

 
Evrenbilimin standart modeli zamanla yeni bileşenlere gereksinim duydu: karanlık 

özdek, karanlık erke. Evrenin ortalama yoğunluğunu belirleyecek olan bu yeni bileşenlerin 
doğası ne laboratuvar deneylerinde ne de gökbilim gözlemlerinde saptanabildi. Bunun 
üzerine, “Evrenbilimciler yeni aether mi sunuyorlar?” sorusunun gündeme gelmesine neden 
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oldu. Alan Blanchard, durumun hiç de öyle olmadığını, “C BOK Özdeğin” değişik açısal 
ölçeklerde KMAI genliğindeki dalgalanmalara ilişkin özgün öngörülerde bulunduğunu ve bu 
öngörülerin büyük bir doğrulukla gözlendiğini ileri sürüyor [3]. Ancak Blanchard biraz 
“hızlı” gidiyor! Önce KMAI’nın gerçekten de “ardalandan” mı geldiğini saptamamız 
gerekiyor!  

 
Kozmik Mikrodalga I şınımı Gerçekten de “Ardalandan” mı Geliyor? 

 
Kozmik Mikrodalga Ardalan Işınımının Büyük Patlamadan arda kalan “fosil ışınım” 

olduğu savunulur. Ancak bu ışınımın gerçekten de “fosil” olduğunu kanıtlayacak bir gözlem 
var: ısısal Sunyaev – Zeldovich etkisi (tSZE)[15].  

    
Gökadalararası ortamdan geçerken ısısal Sunyaev – Zeldovich Etkisi nedeniyle akı 

azalması beklenen KMAI, beklenen azalmayı göstermeyince, evrenin “Büyük Patlama” ile 
yaratıldığının kanıtı olarak sunulan bu  ışınım, yeni soruların ortaya atılmasına neden oldu. 
Alabama Üniversitesi’ndeki (UAH) biliminsanları, KMAI’na ili şkin yeni ve oldukça doğru 
ölçümleri kullanarak “yakın komşuluğumuzdaki” gökada kümelerinden geçip gelen ışınımın 
akısında beklenen azalmaya ilişkin kanıtların olmadığını gösterdiler. Dr. Richard Lieu 
önderliğindeki UAH biliminsanları grubu NASA’nın KMAI’daki yönbağımlılıkları araştırmak 
üzere fırlatılan uydusu WMAP’in (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) 31 tane gökada 
kümesi için elde ettiği verileri kullandılar.  

 
Lieu, “Bu akı azalmaları, varlığı uzun süredir öngörülen ve KMAI’nın kaynağına olan 

uzaklığı dolaysız olarak ölçecek etkidir. Bugüne dek bu ışınımın kaynağının Büyük Patlama 
anında ortaya çıkan ateşten top olduğuna ilişkin kanıtlar dolaylı kanıtlardı. Eğer KMAI’daki akı 
azalması gözlenseydi, ışınımın o gökada kümesinin de ötesinden geldiği anlaşılacaktı. Eğer bu akı 
azalmasını gözleyemediyseniz sorun var demektir. Üzerinde çalıştığımız 31 gökada kümesinden 
bazıları bu azalmayı gösterirken diğerleri göstermedi”. 
 

“Di ğer araştırma grupları KMAI’da bu tür akı azalması gördüklerini bildirdiler. Ancak bu 
çalışmalar, özellikle KMAI gözlemleri için tasarlanmış olan WMAP uydu verilerini kullanmadı. 
Eğer standart Büyük Patlama evren modeli doğruysa ve KMAI evrenin en uzak köşelerinden 
geliyorsa, Samanyolu Gökadası komşuluğundaki gökada kümeleri içinde tuzaklanmış olan devasa 
ve X- ışın üreten elektron plazması ışınımın akısının radyo bölgesinde azalmasına neden olur. 31 
gökada kümesi verilerinin hepsini ele aldığımızda, akı azalması, öngörülen değerin dörtte biri 
denlidir. Bu değer, daha önce tüm gökyüzü haritasında gözlenen doğal değişim değeridir. Ya 
KMAI ardalandan gelmiyor, ki bu sonuç Büyük Patlama’nın patlak balon olduğuna, veya bir 
şeylerin yanlış gittiğine işaret eder”. 
 

“Olası açıklamalardan birisi, gökada kümelerinin mikrodalga ışınım kaynağı olduğu 
yönündedir. Bu kaynak ya gökada kümesi içindeki bir nokta kaynak veya kümenin ayçasında 
(halo) bulunan ve mikrodalga ışınım salan özdektir. Ancak, ışınım kaynaklarına ve gökada 
ayçalarına ilişkin bildiklerimiz temelinde konuşursak, bu tür bir ışınımın varlığını bekleyemeyiz. 
Diğer yandan, bazı gökada kümelerinin, KMAI’da gözlenen frekanslarda ve yeğinliklerde ışınım 
saldığını savunmak da doğru olmaz. 1948 yılında öngörülen ve 1965 yılında bulgusu yapılan 
KMAI, görünüşte tüm evreni kapsayan zayıf bir ışınım alanıdır. Yönbağımsız olarak evrenin her 
köşesinden aynı frekans ve yeğinlikte gelen bu ışınım evrenbilimciler tarafından Büyük Patlama 
yaradılış anından arda kalan fosil ışınım olarak kuramsallaştırıldı”. 
 

“Eğer KMAI gerçekten de Büyük Patlama’dan arda kalan fosil ışınımsa, evrenin en uzak 
köşelerinden gelip Yer’e ulaşan bu ışınım uzayda milyarlarca ışık yılı süresince yolculuk etmiş 
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olmalı. Evrenin en büyük ölçekli yapıları gökada kümeleridir. Her bir gökada kümesi içinde bizim 
Samanyolu gökadasına benzer yüzlerce gökada ve herbir gökadada milyarlarca yıldız vardır. Bu 
gökada kümelerinin gökadalararası ortamının özeksel bölgesinde üretilmiş olan çekimsel alan, X-
ışınlarında ışınım yapan sıcak bir gaz kütlesini tuzaklayacaktır. Elektronları özgür duruma geçmiş 
olan gaz bileşenleri plazma durumundaki özdektir. Bu özgür elektronların kapladığı oylumun 
boyutları milyonlarca ışık yılı uzunluğundadır. KMAI fotonlarıyla çarpışan özdek ve fotonların 
akısını radyo bölgesinde azaltan işte bu özgür elektron bulutudur”. 
 

“Radyo bölgesinde akı azalması etkisini ilk kez 1969 yılında Rus biliminsanları Rashid 
Sunyaev ve Yakov Zel’dovich öngörmüştür. Bu çalışmalarındaki orijinal şekil aşağıda 
sunulmuştur (Şekil 3, sağ). Bu etki, eğer KMAI, gökada kümesi ve gözlemci aynı doğrultudaysa 
gözlenebilecektir. Eğer gökada kümesinden geçip gelen ışınımın akısında azalma gözlenemiyorsa, 
ışınımın kaynağı gözlemciye gökada kümesinden daha yakın demektir. Bu sonuç, her ne denli 
seçenek bir açıklama olmasa da, KMAI evrenin en uzak köşelerinden gelmiyor anlamını taşır. 
WMAP verileri kamuya açıktır ve diğer biliminsanları UAH sonuçlarının doğruluğunu sınıyorlar 
ancak bu sonuçların yanılgılı veya yanlış olduğuna ilişkin henüz bir bildirim yok”.  

 

 
 

Şekil 3. Radyo teleskopla boş uzaya doğru yapılan KMAI ışınımının tayfı sağdaki şekilde sürekli çizgiyle 
gösterilmiştir. Gökada kümesi içinden geçerek gelen KMAI tayfı Sunyaev-Zeldovich etkisi nedeniyle kısa 
dalgaboylarına doğru kayacaktır, sağdaki tayfta kesikli çizgiyle gösterilen eğri (soldaki şeklin kaynağı - 
http://chandra.harvard.edu/photo/2006/clusters). 

 
Dr. Lieu ve UAH’de araştırma görevlisi Dr. Jonathan Mittaz, eğer KMAI, 

savunulduğu gibi, Büyük Patlamanın fosil ışınımı ise, WMAP haritalarında görülmesi 
gereken ancak görülmeyen ‘mercekleme’ etkisi üzerine bir dizi çalışma yayınladılar[4] . 

 

 
 

Şekil 4. WMAP uydusu verilerinden türetilen “soğuk bölge” haritası.  
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WMAP uydusunun, önalandaki kaynakları temizledikten sonra elde ettiği haritada gözlenen 
uç değerlerdeki ‘soğuk bölge’ görüntüleri (Şekil 4) heyecan verici ancak beklenmeyen bir 
durumdu. Bu büyüklükteki boşluklar ΛCDM ‘Concordance Kozmoloji Modeli’nin 
öngöremediği yapılardır[5].  
 

COBE ölçemedi; WMAP ölçemedi; Planck da ölçemeyecek! 
 
Isısal Sunyaev – Zeldovich etkisinin gözlenebilmesi için sinyal/gürültü (S/N) oranının ve 
açısal çözünürlüğün çok yüksek olması gerekiyor. Bu etkiyi göstermeye aday bölgelerden 
elde edilen WMAP uydusu verilerini inceleyen biliminsanları etkinin yokluğu karşısında düş 
kırıklığı yaşadılar. Planck uydusu da bu etkiyi gözleyemeyecek, çünkü L2 noktasında biruçay 
sinyalin (monopole signal) yokluğu nedeniyle Planck uydusunun radyometreleri istenen S/N 
oranına ve kararlılığa ulaşamayacak [6]. Kozmik Mikrodalga I şınımın “Ardalan”dan 
geldiğini  kanıtlayacak olan Isısal Sunyaev – Zeldovich etkisini ne zaman göreceğiz? Yine 
mi VİP bekleme odasına alındık?   

 
“Kuramsız Gözlem Olmaz!” 

 
“Kuramsız gözlem olmaz!” safsatasını ileri süren Platonist evrenbilimciler, kuramsız 

olarak ve tümevarım yöntemiyle işe koyulan, Sb türü gökadaların parlaklığı ve tayf 
çizgilerindeki kırmızıya kaymalar arasında doğrusal bir ilişkinin varlığını gösteren Hubble’ın 
bu çalışmasına bir kuram uydurdular. Kuramın adını da bu kuramla dalga geçen bir başka 
ünlü evrenbilimci Fred Hoyle koydu, Büyük Patlama! 
  

Kuramsız gözlemlere kuram uyduran evrenbilimcileri Hubble, The Realm of the 
Nebulae kitabının her sayfasında uyardı: “Bilimsel araştırmalarımız bulgu amaçlı 
çalışmalarımızın öyküsüdür. Bu öykü ölçüm çubuklarıyla yapılır (teleskop, deney aygıtları – 
ERP) ve gerçek bilgilerimizin dağarcığını genişletir. Bu çabalarımızdan önce daima 
spekülasyonlar vardı. Bir zamanlar spekülasyonlar tüm araştırma alanlarını kapsıyordu. Ancak 
bu spekülasyonlar bulgularımızla giderek daha uzaklara, evrenimizin henüz gözlenememiş 
olan karanlık köşelerine ötelenmiş ve o karanlık köşelerde tartışmasız savlar olarak 
sunulmaktadır”[7].  
 

Sonra gözlemsel evrenbilimci Halton C. Arp yalnızca Sb türü gökadaların Hubble 
ili şkisine uyduğunu gösterdi. Daha da ilginci, Büyük Patlamacıların, Hubble ilişkisine 
uymayan gökadaları sanki gözlemi yapılmamışcasına dikkate almadıklarını, istatistikçilerin 
deyimiyle “kiraz topladıklarını” ileri sürdü[8].  

 
 “Fizik, Planck ölçeklerinden daha küçük ölçeklerde ne olduğunu bilmiyor!” diyen 
Büyük Patlamacı evrenbilimciler, karanlık özdek, karanlık erke, enflasyon gibi fiziğin ne 
olduğunu bilmediği bu hipotetik (hayalet diye okuyunuz, çünkü kendi betimlemeleriyle 
phantom (ghost) energy) nesneleri gerçek dünyanın nesneleri gibi sunuyorlar. Glashow bizi bu 
“Hayalet Avcıları”na karşı uyarıyor: “Matematik, deneyin yerini alabilir mi, deneylerin 
ötesine gidebilir mi? Sicim kuramcıları ne yazık ki deneyleri gereksiz buluyor. Karanlık 
çağlardan bu yana ilk kez, bilimin yerine inancın geçmesi sürecine tanık oluyoruz. 
Süpersicim kuramı, gelecekteki konumu, Ortaçağ din adamlarının konumuna denk 
olacak olan İlahiyat öğrencilerinin bir u ğraş alanı olacaktır. Bu asil araştırma çabamız 
belki sona erecek ve belki de bilimin yerine inancın geçmesine tanık olacağız” [9].  
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Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı Sarsılmaz bir Sütun mu? 

 
 Malcolm Longair, ΛCDM modelinin temeli olan, karanlık erke kavramını gündeme 
getiren Λ kavramına eleştiri yaparak şu soruyu yöneltiyor: “Concordance model genel 
görelilik kuramı temelinde oluşturulmu ştur. Bu aşamada bu kuramın gözlemler ve 
deneylerle ne denli uyuştuğunu sormak gerekir. Örneğin, Einstein’ın Denklik İlkesi ne 
denli doğrudur? ” [10]. 
  
 Yine bu bağlamda, karanlık erkenin işaret ettiği olasılıklardan birisi, evrenin ek bir 
erke bileşenine gereksinimi olmadığı, Genel Görelilik kuramının eşitliklerinin gözden 
geçirilmesi gerektiği biçiminde sunuluyor. Genel Göreliliğin, daha genel bir kuramın özel bir 
durumu olabileceği savunuluyor. Tıpkı Newton çekim kuramının Genel Göreliliğin düşük 
erke sınırındaki özel durumu olduğu gibi. Einstein’ın Genel Görelilik kuramını “özel bir 
durum” olarak bağrına basacak olan olası en genel çekim kuramının adı hazır: “Karanlık 
Çekim” (Dark Gravity)!   
 

Salvatore Capozziello & Mauro Francaviglia, evrenin ivmeli genişlemesini, büyük 
ölçekli yapıları, gökada kümelerinin gizilgücünü (potential), sarmal kollu gökadaların dönme 
eğrilerini hipotez olarak alan ve standart Genel Görelilik kuramının daha genel hali olabilecek 
bir kuramın oluşturulabileceğini savunuyor. Adı geçen yazarlar, çekim gizilgücünün değişik 
ölçeklerde değişik davranabileceğini, küçük ölçeklerde ve düşük erke düzeylerinde sınanmış 
olan Einstein’ın çekim kuramının büyük ölçeklere ve yüksek erkelere yanlış uygulanmış 
olabileceğini ileri sürüyorlar[11]. 
 

ΛΛΛΛCDM Paradigmasını gündeme getiren SNe Ia Türü Süpernovalar 
 

Saul Perlmutter’in başkanlığını yaptığı bir araştırma grubu ve Brian Schmidt ve Adam 
Riess’in başkanlık yaptığı diğer araştırma grubu, birbirinden bağımsız olarak, 6 milyar ışık 
yılı uzaklıktaki Ia türü süpernova (SNe) gözlemlerinden evrenin ivmelenerek genişlediğini 
buldular ve 2011 yılında Fizik dalında Nobel ödülü aldılar. 

SNe Ia türü süpernovalar evrenbilimde paradigma kaymasına neden olmuştur! SNe Ia 
türü süpernovaların evrenin değişik evrimsel aşamalarını araştırabilen benzersiz bir ayraç 
olduğu savunulur. Işık eğrilerinin biçimiyle, maksimum ışıktaki salt parlaklık arasında basit 
bir ili şki sergilerler (Şekil 5). Mavi filtreyle algılanan salt parlaklıkları, MB ∼ −19, hemen 
hemen sabittir. Maksimum ışıtmasındaki dağılımı çok küçük olan SNe Ia türü süpernovaların 
evrenbilimin en büyük sorunsalı olan uzaklık ölçeğine çözüm getirdiği ve standart ışık 
kaynağı (standart candle) olduğu savunulur. SNe Ia türü süpernovaların, yoldaş yıldızdan 
topladığı özdekle Chadrasekhar sınırına ulaşan beyaz cüce yıldızın termonükleer patlamasıyla 
oluştuğuna inanılır. Ancak, dizgeye ilişkin kuramsal modeller doyurucu olmaktan uzaktır. Ne 
kütle aktaran yıldızın ne de kütle toplayan yıldızın doğası biliniyor. 

 
Şimdi, “SNe Ia dizgeleri Karanlık Erke ve uzayın ivmeli genişlemesi düşüncelerine 

nasıl esin kaynağı olmuştur?” sorusu nasıl yanıtlanıyor, inceleyelim. 
 

 Evrende yakın komşuluğumuzdaki SNe Ia süpernovalarında gözlenen a) 
korelasyonları (MB, ışık eğrisi şekli) ve yine yakın komşuluğumuzdaki dizgelerden türetilen 
b) deneysel ayar (empirical calibration) yöntemlerini ve hem küçük hem de büyük kırmızıya 
kayma gösteren SNe Ia dizgelerinin c) Hubble çizgesini kullanan, Yüksek – z SN Araştırma 
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Ekibi (High–z SN Search Team – Schmidt ve ark., 1998) ve SN Cosmology Project 
(Perlmutter ve ark. 1997) çalışanları, yukarıda sıralanan a, b, c özelliklerinin kırmızya 
kayması yüksek olan SNe Ia dizgeleri için de aynı olacağı varsayımından yola çıktılar. 
Yüksek kırmızıya kayma değerlerine sahip SNe Ia dizgelerinin beklenenden daha sönük 
olduğunu gözlediler. Riess ve ark. (1998), Perlmutter ve ark. (1999), Tonry ve ark. (2003), ve 
Knop ve ark. (2003) bu sonucu, uzayın ivmeli bir biçimde genişlediğinin kanıtı olarak 
yorumladılar. İvmeli genişlemeye de ya sıfırdan farklı kozmolojik sabitin veya değişik 
biçimlerdeki karanlık erkenin neden olabileceği ileri sürüldü[12].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5. Sol üstteki grafik mavi filtreyle (Bmag) algılanmış olan ışık eğrisidir. Işık eğrisinin patlama anındaki (0 
Age (days)) dağılımını, örneğin 30. günden sonraki dağılımla karşılaştırınız ve patlama anında ışık eğrisindeki 
dağılımın çok çok az olduğuna dikkat ediniz. (Riess ve ark. (1999)  
 

“Uzayın ivmeli genişlemesine karşı görüşler arasında şunlar sayılabilir: 1) Kozmolojik 
sabit kullanmayan, Ωm = 0.3 varsayan modele göre, z ≈ 0.5 uzaklığındaki SNe Ia dizgeleri ∼ 
0.28 kadir (%14 daha uzak) daha sönük olacaktır. Gözlemler bu modelin öngörüsünü 
doğrulamıştır; 2) Yıldızlararası ortamdaki toz kırmızıya kayma değeri yüksek olan SNe Ia 
dizgelerinden gelen ışığı daha fazla sönükleştirir ve bu dizgelerin görünürdeki parlaklıklarının 
daha sönük olmasına neden olur; 3) Seçim etkisi. Gözlemciler yüksek kırmızıya kayma 
uzaklıklarında sönük olan SNe Ia dizgelerinin gözlemlerini yeğlemiş olabilir; 4) Çekimsel 
mercekleme. Evrendeki özdeğin uzayda eşit dağılmaması durumunda, yüksek kırmızıya 
kayma gösteren SNe Ia dizgelerinin çoğunun gözlenen parlaklığı sönükleşir; 5) Dizgenin 
ışıtmasının evrimi. Bu konuda iki önemli soru vardır: a) yüksek kırmızıya kayma gösteren 
SNe Ia dizgeleri de, yakın komşuluğumuzdaki dizgelerin sergilediği LLCS korelasyonunu 
sergiler mi?; b) LLCS korelasyonu düzeltildikten sonra, z ≈ 0.5 uzaklığındaki SNe Ia 
dizgelerinin yakın SNe Ia dizgelerinden ∼ 0.28 kadir daha sönük olmaları doğal (intrinsic) 
özelliklerinden mi kaynaklanıyor?     

 
   “Yüksek kırmızıya kayma gösteren SNe Ia dizgelerinin daha sönük olmalarına 

getirilen kozmolojik yoruma en ciddi eleştiri, “ 5) Dizgenin ışıtmasının evrimi” görüşüdür. 
SNe Ia dizgeleri süpernova türleri içinde en yüksek ışıtmalı olmalarına karşın kuramsal olarak 
henüz anlaşılmamış dizgelerdir (Leibundgut, 2001); veya dizgedeki yıldızın doğası henüz 
tamamen anlaşılmış değildir (Livio, 2000). Sonuç olarak, “SNe Ia dizgelerinin atası, değişik 
kırmızıya kayma uzaklıklarında farklı evrim geçirir  mi, yanıt ‘evet’ ise nasıl?” sorusuna 
yıldız evrimleri kuramı doyurucu yanıt veremiyor.  
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“ΛCDM” paradigmasının uyguladığı deney/kuram uyumunun (empirical fitting) temel 
varsayımı, tüm normal SNe Ia dizgelerinin ışık eğrileri, örneğin, “∆m 15(B)”, gibi bir tek 
parametreyle temsil edilebilir. Ancak, tüm SNe Ia dizgelerinin “tek parametreli aile” 
olmadığına ilişkin kanıtlar giderek artıyor. Branch (1987) normal SNe Ia dizgelerinin çok 
değişik genişleme hızına sahip olduğunu gösterdi. Hamuy ve ark (1996c) benzer azalma oranı 
gösteren ışık eğrilerinin bazılarının, özgün ayrıntılarda önemli farklılıklar sergilediğini 
gösterdi. Hatano ve ark (2000) SNe Ia dizgelerinde tayfsal farklılıkların çok boyutlu 
olduğunu, bu dizgelerin bir tek parametreyle betimlenemeyeceğini gösterdi.     
 

“SNe Ia süpernovaların (Ia Tür süpernovalar) kozmolojik amaçlı kullanılabilmeleri 
için bu gökcisimlerinin fiziğini anlama düzeyimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yanısıra, 
kozmik kimyasal evrim gibi sistematik etkilerin de iyi anlaşılması gerekiyor. SNe Ia ların 
‘Branch normal’ adı verilen kısmının tayfsal özelliklerinin farklılıklar gösterdiğine ilişkin 
giderek artan kanıtlar var. Daha da önemlisi, ışık eğrilerinin biçimleri, ∆m15 (B) deki azalma 
oranıyla iyi uyuşum göstermiyor (Phillips 1993; Bennetti et al., 2005; Branch et al. 2009; 
Wang et al. 2009a; Zhang et al. 2010; Höflich et al. 2010). Örneğin, son zamanlarda SNe Ia 
ışık eğrisi parametresi, ∆m15 (B), aynı olmasına karşın (Phillips 1993) hızlı genişleme jetleri 
maksimum ışık komşuluğunda B – V renginde ∼ 0.1 mag. daha kırmızıdır (Wang et al. 2009a,  
- W09a). Böylesi bir renk farkının kaynağı SN yi örten tozun değişim göstermesi (yıldızı 
çevreleyen toz vs. yıldızlararası toz; W09a), çizgi örtülme etkisi (line blanketing, Foley & 
Kasen 2011) veya bakışıksız bir biçimde fırlatılmış olan patlamanın izdüşüm etkisi olabilir 
(Maeda et al. 2011). Dahası, SNe Ia nın maksimum ışıtması ek olarak, içinde bulunduğu 
gökadanın genel özelliklerine bağımlılık gösteriyor: aynı ışık eğrisi biçimine ve rengine sahip 
SNe Ia lardan birini barındıran gökada daha büyük  kütleliyse (metal yönünden daha 
zenginse) o SNe Ia  ∼ 0.1 mag daha parlak görünüyor (Sullivan et al. 2010). Bu korelasyon 
patlama fiziğindeki değişikliklere ve/veya değişik ortamlarda bulunan ata yıldızın sergilediği 
farklılıklara işaret ediyor olabilir.  

 
“Dahası, SN 2004dt dizgesinde moröte artık (UV excess) bulgusu yapıldı. Bu bulgu, 

SNe Ia süpernovaların fiziğine ilişkin araştırmalarda yeni bir ipucu sunar. Aynı zamanda 
günümüz evrenbilim çalışmalarına sızan sistematik yanlışlara ilişkin bir uyarıdır. Göreli 
olarak daha yüksek moröte akı, bazı SNe Ia dizgelerinde U – B renginin daha mavi olmasına, 
SNe Ia süpernovasını barındıran gökadanın kızıllaşma etkisinin olduğundan düşük, dizgenin 
de daha uzaktaymış gibi algılanmasına neden olabilir. Bu nedenle, SN 2004dt türü olayların, 
SNe Ia türü popülasyon içindeki oranının saptanması, veya yakın ve uzak SNe Ia dizgelerinde 
moröte artık gösterenlerin günümz evrenbilim çalışma sonuçlarını ne denli etkilediğinin 
araştırılması gerekir”[13].  
 

SINS Ekibinin amacı “ΛΛΛΛCDM” kuramcılarının “Günahlarını” sergilemek mi? 
 

SNe Ia türü süpernovalar üzerine yapılan son dönem çalışmalar SN 2000cx ve SN 
2002cx adlı süpernovaların “standart ışınım kaynağı” savını yadsıdıklarını gösterdi. 
Kısaltılmış adı SINS (The Supernova IN tensive Study SN 2000cx) olan çalışma grubunun 
gözlemsel verileri Şekil 6 da görülüyor. SINS sözcüğü İngilizcede “Günahlar” anlamına gelir! 
Acaba yazarlar, henüz teleskop olanakları tüketilmeden, daha çok sayıda SNe Ia gözlenmeden 
bu dizgeleri “standart ışık kaynağı” olarak betimleyerek kozmolojik bir sonuca ulaştıkları 
için“ΛCDM” yandaşlarını günahkarlar olarak mı görüyorlar?!     
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 İlk bakışta hemen hemen tüm SNe Ia dizgelerinin bir tek parametreyle temsil 
edilebileceği izlenimi doğuyor. Böylesi bir parametre, ∆m15(B), dizgenin B bandında, 
maksimum parlaklıktan sonraki 15 gün içinde parlaklığındaki azalma oranıdır. Bir başka 
parametre, R (Si II) dir: 5800 Å ve 6150 Å yakınlarında, Si II λ5972 ve Si II λ6355 
çizgilerine ait olduğu sanılan iki soğurma çizgilerinin derinlik oranıdır. Ancak, Garnavich ve 
ark (2002) 5800 Å çizgisinin düşük ışıtmalı SNe Ia dizgelerinde Ti II elementine ait olduğunu 
göstermişlerdir[14].  

 

 

Şekil 6.  www.cfa.harvard.edu/sins/team_only/SN2000cx/SN2000cx.html  
 
Bazı SNe Ia dizgeleri, örneğin SN 2002cx, bu dizgeleri tek parametre ile betimleme ve 
dolayısıyla standart ışık kaynağı olma savına uymuyor. Li ve arkadaşları, SN 2002cx 
süpernovasını, dizgenin parlaklığı maksimuma ulaşmadan 10 gün önce gözlemeye başlamışlar 
ve maksimumdan sonraki 2 ay boyunca görsel bölgede ışık ölçümünü ve tayfını almışlardır. 
Bu veriler, SN 2002cx dizgesinin, yüksek ışıtmalı ve ışık eğrisi yavaş azalma gösteren SN 
1991T dizgesine maksimum ışık yakınlarında tayfsal olarak benzediği ancak genişleme 
hızının oldukça düşük olduğunu göstermiştir (Şekil 6). Bundan başka, SN 2002cx, normal 
SNe Ia dizgelerinden ∼ 2 kadir daha sönüktür. Maksimumdan sonra ışık eğrisindeki azalma 
yavaş olan SN 2002cx, ışıtması daha düşük olan diğer SNe Ia dizgelerininkiyle, örneğin, SN 
1991bg, karşılaştırıldığında yine aykırı davranıyor.  
 
 Bilimde Nobel ödülü de alsanız öykü bitmiyor!           
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Bir Fizik Nobel Ödülünün iki farklı öyküsü 
 

Bu yıl Fizik dalında Nobel ödülü Mikrodalga Ardalan Işınımındaki (MAI) sıcaklık 
dalgalanmalarını bulan George F. Smoot ile John C. Mather’e verildi. COBE uydusu 
ölçümleri MAI’daki son derece zayıf sinyalleri “gürültü”den ve diğer aygıtsal etkilerden 
arındırarak sergiledi. Ancak bu bulgu iki farklı yazın alanında, bilimsel dergilerde ve popüler 
bilim kitaplarında, iki farklı öyküye sahip. Bu yazının amacı COBE projesinin başındaki 
George F. Smoot’un bulguyla ilgili “ikili” görüşlerini yansıtmak. Bunlardan biri bilimsel 
diğeri de dinsel! 
 
Bilimsel Dergilerde ve Kitaplarda 

 
“COBE DMR haritaları (bkz. Şekil) yönbağımlılığı (anisotropy) ∆T / T ∼ 6×10 – 6 düzeyinde 
olan yapılar sergiler. Bu yapılar, tanısı yapılmış tüm sistematik yanılgılardan farklı ve 
büyüktür. Buradaki kritik nokta, bu yapıların gökadaya mı, gökada ötesine mi yoksa kozmik 
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mikrodalga ardalan ışınımına mı ait olduğudur... En ekonomik hipotez haritadaki yapıların 
MAI na ait olduğu yönündedir. MAI daki yönbağımlılıklar olarak yorumlandığında bu 
sonuçlar, hemen hemen tüm ölçeklerde yoğunluk tedirginliklerini öngören enflasyonist evren 
modellerini sınar”. (George F. Smoot et al., Astrophysical Journal Letters, Vol. 396, L1 – L5, 
1992, Sept. 1 

 

 
 

“MAI’daki küçük ölçekli yönbağımlılıklar evrenin günümüzde gözlenen yapılarından 
türetilebilir. Bu ilişki üzerinde çok çalışıldı. Ancak, günümüz evrenini üretmek için gerekli 
olan değişik ölçeklerdeki “en küçük” yönbağımlılıklara ilişkin öngörüler, giderek daha 
gelişkin gözlemsel yöntemler bu değerleri algılayamayınca, aşağı değerlere çekildi” (Juan M. 
Uson & David T. Wilkinson, The Microwave Background Radiation, in Galactic & 
Extragalactic Astronomy, Springer – Verlag, Berlin, 1988, p. 619).  
 
Popüler Bilim Kitaplarında 

 
 “Mikrodalga Ardalan Işınımındaki (MAI) sıcaklık dalgalanmalarının gerçek olduğunu 
göstermemiz durumunda Büyük Patlamayla yaradılış gerçeğine daha da yaklaşacağımızı 
biliyorduk. Bu sıcaklık dalgalanmalarının büyüklüğünü saptamamızla birlikte yaradılışın 
nasıl olduğuna ilişkin bilgi sahibi olacaktık” (George F. Smoot & Keay Davidson, Wrinkles in 
Time, William Marrow & co. Inc., NY, June 1993, p. 275).  
 
  “Tüm bu çalışmalar sırasında ben, eğer enflasyonist Büyük Patlama doğruysa 
sıcaklık dalgalanmalarının nasıl görünmesi gerektiği konusunda öykünümler (simulations) 
yapıyordum. Yaradılış anındaki kuantum dalgalanmalarının ürünleri olan sıcaklık 
dalgalanmaları hemen hemen tüm boyutlarda görülmeliydi...çağımız evreninin tohumlarına ve 
yaradılışın imzası olan bu ilk çağların sıcaklık dalgalanmalarına büyülenmiş bir biçimde 
baktığımı anımsıyorum” (agy).   
 
 “Basitçe betimleyecek olursak, MAI’daki sıcaklık dalgalanmalarının bulgusu, Büyük 
Patlamaya yöneltilen saldırıların arttığı bir dönemde bu kuramı kurtardı. Bulduğumuz sonuç, 
yaradılışı izleyen saniyenin fraksiyonlarındaki kuantum dalgalanmalarının ürettiği çekimin 
(gravity) günümüz evrenini biçimlendirebileceğine işaret ediyordu” (agy, s. 283). 
 
 “MAI’daki sıcaklık dalgalanmaları bulgusundan önce evrenin başlangıcı ve tarihine 
ili şkin bilgilerimiz dört gözleme dayanıyordu: 1) gece gökyüzünün karanlık oluşu (Olbers 
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aykırıkanısı (paradox) – ERP); 2) hafif element bollukları; 3) evrenin genişlemesi; 4) şiddetli 
bir yaradılıştan arda kalan MAI’nın varlığı (agy, s. 283).  
 
 “Yaradılıştan sonraki 300.000 yılda zamanın dokusunda ortaya çıkan sıcaklık 
dalgalanmalarının bulgusu, bu entellektüel soyut yapıdaki beşinci sütun oldu. Bu bulgu bize, 
geçen 15 milyar yılda gökadalardan süper gökada kümelerine dek tüm ölçeklerdeki yapıların 
nasıl oluştuğuna ilişkin bilgi sunar (agy). 
  
  
 “...MAI’daki sıcaklık dalgalanmaları kozmolojinin kutsal yemek masası (Holy Grail – 
Hz. İsa’nın son yemekte kullandığı savunulan tabak, bardak vb. – ERP)”. 
 
 “Ekim 1991 de haritanın son versiyonunu odamızın duvarına astık... kozmolojinin 
kutsal yemek masası (Holy Grail)” (agy, s. 250)...MAI’daki sıcaklık dalgalanmaları, Büyük 
patlamadan milyarlarca yıl sonra gökadaların oluşmasını sağlayan kozmik yoğunluk özekleri” 
(agy, s. 253). 
 

Bulduğumuz sonuçların önemi neydi? Birçok örnek verdim ancak medya birini çok 
tuttu: “Eğer inanıyorsanız, tanrıyı görmek gibi bir şeydir”. Büyük Patlama kültürel bir ikon, 
yaradılışın bilimsel açıklaması (agy, s. 289).  

 
 “Toplum hem mitolojiye hem de bilime aç, ve Büyük Patlama kuramı bu 

ikisinin en çok kaynaştığı alandır” (agy, s. 18). 
 
 

Sonuç 
 

Son derece duyarlı algaçlarla elde edilen bu değerli verilere getirilen bilimsel ve dinsel 
yorumlar hem bilime hem de mitolojiye aç olanları doyuruyor! Bilimsel dergilerde ışınımın 
gökadamızdan mı, gökada ötesi gök cismlerinden mi, ardalandan mı geldiği kesinlikle 
bilinmiyor ama “ekonomik” bir hipotezle ardalana atfediliyor! Popüler bilim kitaplarındaysa, 
“tanrının parmak izleri”!  
 
 

 
Einstein haklı(mı)ydı ! 

 
“Bilim ve Fen... tesadüfen!” derler. Bu yarı - doğru saptama genel olarak serendip bulgular 
için kullanılır. Serendip (serendipitous) sözcüğü ilk kez yazar ve tarihçi Horace Walpole 
tarafından 18. yüzyılın ortalarında kullanılmıştır. Bu sözcüğün alındığı peri masalında, 
Serendip’in (eski Seylan, şimdiki Sri Lanka) üç prensi sürekli olarak güzel bulgular yaparlar. 
Bu sözcüğü kullanırken Walpole, sözcüğün, raslantısallığın yanısıra usun da ağırlıklı olarak 
devrede bulunduğu bulgular için kullanılması gerektiğine işaret etmişti. Gökbilimdeki 
serendip bulguların önemli bölümünü us oluşturmaktadır. Bu gerçeği en çarpıcı biçimde 
Louis Pasteur dile getirmiştir: “Gözlemsel çalışmalarda şans, bulguya ussal olarak en 
hazırlıklı olan kişiyi yeğler”. 
 
 İşte Joe Taylor ve Russell Hulse’ın 1974 yazında serendip bulgularıyla başlayan ve 20 
yıl sonra bu iki biliminsanına Fizik dalında Nobel ödülü kazandıran, Genel Görelilik 
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kuramının da gözlemlerle tutarlı olduğunu gösteren öykü, özünde, adı geçen bulguya ussal 
olarak hazırlıklı olan iki kişinin öyküsüdür.  
 

Bir Serendip Bulgu 
 

 Çift atarcaların (pulsar) serendip bulgusunu yapan Taylor ve Hulse, daha sonra 
yapılan gözlemleri de dikkate alarak çekimsel dalgaların (gravitational waves) varlığını 
dolaylı olarak kanıtlamışlardır. Bu süreç, Genel Görelilik kuramının ciddi bir sınavıydı. Bulgu 
sonuçları Genel Görelilik kuramının sınavı bir kez daha başarıyla geçtiğine işaret ediyordu. 
 
 Deney ve/veya gözlem; anahtar sözcükler bunlardır. Deney ve/veya gözlemsiz fizik 
kısır, fiziksel kuram da yalnızca bir kurgudur. Hangi kuram olursa olsun deney ve/veya 
gözlemler karşısında girdiği sınav sonucunda ya ayakta kalacak veya çökecektir. Uzay, zaman 
ve çekimin doğasına ilişkin temel bir kuram olan Genel Görelilik ortaya atıldığından beri 
gözlemlerin dikenli, engelli ve engebeli yolundan geçmektedir. Kuazar ve atarca gözlemleri 
ne yazık ki çekimin etkisini sınayabileceğimiz uygun ortamı oluşturamıyor. Kuazar ve 
atarcaların sergilediği fiziksel süreçler yumağı o denli karmaşıktır ki, çekimin etkisini bu 
yumaktan ayırıp Genel Görelilik kuramını sınamamız olası olmuyor.   
 
 Aslında, Genel Görelilik kuramını oluştururken Einstein deneysel sonuçlarla çok 
ilgilenmiyordu. Ancak yine de kuramın deneyler karşısında sınanması gerektiğinin 
ayırdındaydı. Bu nedenle kuramın sınanabilecek üç öngörüsünü şöyle sıralamıştı: 1) ışık, 
çekimsel gizilgüce (potansiyele) sahip bir gök cisminin yakınından geçerken yörüngesi bu 
cismin yakın komşuluğundaki eğri uzay – zaman süredurumunca saptırılır; 2) Merkür 
gezegeninin enberi noktası zamanla “ilerler” (Şekil 1); 3) ışık eğrilmiş olan uzay – zaman 
süredurumunda kırmızıya kayar (Gravitasyon adı verilen fiziksel süreç, Newton’dan 
günümüze dek değişik kavramlarla anlatılmaya çalışılmıştır. Önceleri iki kütlenin birbirine 
“uzaktan etki ettiği” düşünülmüş, daha sonra bu rahatsız edici kavram bırakılıp “alan” 
sözcüğü kullanılmış ve son olarak Einstein ile birlikte “eğrilmiş uzay – zaman süredurumu” 
kavramı gelmiştir. Çekim, çekim kuvveti, uzay zaman eğrili ği, özünde aynı fiziksel etkileşime 
gönderi yapmaktadır). 
 
 İlk iki öngörü doğrultusunda yapılan gözlemler daha 1960 lı yılların başında başarılı 
sonuçlar vermiş, üçüncüye ilişkin gözlemlerse sonuç çıkaracak denli iyi olmamıştır. Üçüncü 
tür gözlemlerde Genel Göreliliğin öngördüğü etkiler gözlenmiş ancak doğruluk dereceleri çok 
düşük olduğundan güvenilir sonuçlar çıkarmaya uygun olmadıkları onanmıştır. Ayrıca o 
dönemlerde Genel Göreliliğe seçenek oluşturan Brans – Dicke kuramı da aynı öngörülerde 
bulunabiliyordu. Ancak 1970 li yılların ortalarına gelindiğinde Brans – Dicke’in çekim 
kuramı gündemden inişe geçmeye başladı. 1974 yılında Massachusetts Üniversitesi öğretim 
üyesi ve araştırmacılarından Joseph H. Taylor, 9. Texas Sempozyumunda sunduğu 
konuşmasında çift atarcaların gözlendiğini ve bu dizgenin Genel Görelilik kuramı için iyi bir 
denek odağı oluşturduğunu duyurdu. Taylor’a göre çift atarca dizgesine ilişkin gözlemler 
Einstein kuramının en önemli öngörülerinden biri olan çekimsel dalgaların varlığını 
kanıtlamaktaydı.  
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 Şekil 1. Merkür gezegeninin enberi(Güneş’e en yakın olduğu nokta) noktasının ilerlemesi.  
 
Şimdi bu serendip bulgunun öyküsüne geçelim. 1974 yılının yaz aylarında Joseph H. Taylor, 
öğrencisi Russell Hulse’ı Puerto Rico’daki Arecibo radyo teleskobunda (Şekil 2) atarcalar 
(pulsarlar) üzerinde çalışmaya göndermişti (Şekil 3). 2 Temmuz’daki gözlemde Hulse 
yalnızdı. O gün zayıf bir sinyal algıladı. Eğer bu sinyal %4 oranında daha zayıf olsaydı, radyo 
teleskobun duyarlılık düzeyinin altında kalacak ve algılanma şansını yitirecekti! Bu düşük 
yeğinlikli sinyalin dönemi son derece kısaydı: 0.059 saniye. O tarihlerde bu dönemden daha 
kısa dönme dönemine sahip olan tek atarca Yengeç (Crab) atarcasıydı (Çift yıldız 
dizgelerinde yıldızların bir eksen çevresinde dönme dönemleri ve yoldaşları çevresinde de 
dolanma dönemleri vardır). Bu kaynak yeniden gözlenmeye değerdi, ancak diğer araştırma 
programlarının devreye girmesi sonucunda bir sonraki gözlem 25 Ağustos’tan önce 
gerçekleşemiyordu. 
 

 
   
  Şekil 2. Puerto Rico’daki 300 metre çaplı dev radyo teleskop. 
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Şekil 3. Süpernova patlaması sonunda yaşamına nötron yıldız olarak devam edecek olan gök cisminin dönme 
ekseniyle manyetik ekseni arasındaki açı, patlamanın hemen ertesinde 90 0 ye yakındır. Atarca gözlemlerini en 
iyi açıklayan modele göre atarcalardan gelen ışınım yıldızın manyetik uçlak (kutup) bölgesindeki “açık” 
manyetik alan çizgilerinin oluşturduğu koni içinden gelir. Eğer gözlemcinin bakış doğrultusu bu koni içine 
düşerse(O2 gözlemcisinin düşer, O1 gözlemcisinin düşmez) gözlemci radyo atmaları alacaktır. Tıpkı bir deniz 
fenerinin ışık demeti gibi. Alttaki grafik, yalnızca K uçlağından gelen ve gözlemcide radyo patlamaları olarak 
algılanan (zaman,radyo akısı) grafiğidir.  
 
 25 Ağustos gözleminin amacı atma döneminin daha sağlıklı ve ayrıntılı olarak elde 
edilmesiydi. Eğer alınan sinyalin kaynağı gerçekten de bir atarca idiyse, birkaç günlük 
gözlemler sonunda elde edilen dönemi virgülden sonra en az 6 basamağa dek (mikrosaniye 
düzeyleri) değişmemeliydi. Çünkü sözü edilen atarca Yengeç atarcası denli hızlı yavaşlasa da 
değişiklik virgülden sonra ancak 7. basamakta olmalıydı. Daha sonra sıkıntılı anlar başladı. 
İki saatlik gözlemleri çözümleyen bilgisayar iki ayrı atma döneminin varlığına işaret 
ediyordu! Bir atma dönemi diğer atma döneminden 30 mikrosaniye denli kısaydı. Hulse iki 
gün sonra yeni bir gözlem yaptı. Bu gözlemin sonucu daha “kötüydü”! Hulse her gözlem 
sonunda gözlem defterine gidiyor, bir önce bulduğu dönemin üzerini çiziyor ve yeni değeri 
giriyordu. Hulse eğer, “Sinyaller çok zayıf; atmalar diğer atarcalarınki gibi güçlü ve belirgin 
değil. Bu nedenle bilgisayar kesin bir dönem değerine işaret etmiyor. Belki bu kaynakla 
boğuşmaya değmez!” biçiminden bir usa vurma gösterseydi, kendisi ve Taylor, bir döneme 
damgasını vuramayacaklardı. “Kuşkucu” Hulse bu kaynağı yakın izlemeye aldı. 
 
 Bu olayları izleyen birkaç gün içinde Hulse yeni bir bilgisayar programı yazdı. Yeni 
program, standart programın atma dönemlerinde gösterebileceği belirsizlikleri dışlayan bir 
programdı. Ancak yeni program da 1 ve 2 Eylül’de algılanan sinyalleri çözümlerken atma 
döneminde iki ayrı değer bulmuştu. İki saatlik gözlem sonunda dönem, yaklaşık 5 
mikrosaniyelik bir azalma gösteriyordu. Bu değer, standart programın verdiği değerden daha 
küçük ancak yine de beklenen azalmadan çok çok büyüktü! Hepsinden kötüsü de, artması 
gerekirken dönemin azalma göstermesiydi! Aygıtlara ve bilgisayara lanet okumanın bir işe 
yaramayacağını biliyordu.  
 
 Daha sonra ilginç bir şey Hulse’ın dikkatini çekti. Atma dönemindeki değişiklik belli 
bir deseni izliyordu. 2 Eylül’de algılanan ve azalma gösteren dönem deseni 1 Eylül’de 
algılanan desenin hemen hemen aynısıydı ancak yineleme 45 dakika önce başlamıştı. Bunun 
üzerine Hulse, dönem değişiminin yapay değil gerçek olduğunu anladı. 
 
 Herşey güzel de...bunu nasıl yorumlayacaktı? Yeni bir tür gök cismi mi bulmuştu? Ya 
da bu tuhaf davranışın açıklaması neydi? Dönem değişikli ğindeki desenin kendini yinelemesi 
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bir açıklama bulunacağına işaret ediyordu. Kaynak gerçekten bir atarcaydı ancak atarca 
yalnız değildi! (bkz Şekil 4)  
 

 
 
Şekil 4. Çift atarca dizgesinin yörüngesi. Heriki atarcanın yörüngesi de dizgenin ortak kütle özeği olan C noktası 
çevresinde çizilen bir elipstir. Atarcalardan birinin enberi (periastron) ve enöte (apastron) noktaları sırasıyla P 
ve A dır. 
 Bunun üzerine Hulse atarcanın ikinci bir yıldız çevresinde yörüngede olduğunu ve 
atma döneminde gözlenen değişikli ğin Doppler kaymasından kaynaklandığını düşündü. 
Atarca bize yaklaşırken gözlenen atma dönemi azalır (ardarda gelen atmalar arasındaki zaman 
aralığı kısalır); atarca bizden uzaklaşırken de atma dönemi artar (ardarda gelen atmalar 
arasındaki zaman aralığı artar, bkz. Şekil 5). Aslında optik bölgede çalışan gökbilimciler bu 
olayla yakından tanışıktır. Gökadamızdaki yıldızların hemen hemen yarısı çift yıldız 
dizgelerinde bulunur. Çift yıldızları teleskoplarla ayrı ayrı görmek olası değildir. Optik 
teleskopların çözümleme gücü buna olanak tanımaz. İncelenen dizgenin bir çift yıldız dizgesi 
olduğunu anlamanın yolu, dizgeden elde edilen tayf çizgilerindeki kırmızıya ve maviye 
kaymalardır. Atarca durumunda tayf çizgilerinin rolünü atma dönemi üstlenir. 
 

 
Şekil 5. Üstteki grafik atarca enberi noktasındayken alınan atmaları, alttaki şekil de atarca enöte 
noktasındayken alınan atmaları gösterir. 
 
 Arecibo radyo teleskobu, tasarım gereği, bir kaynağı başucu noktasının (zenith) 
doğusunda ve batısında olmak üzere toplam iki saat gözleyebilir. Hulse bu kaynağı hergün 
aynı iki saatlik dilim içinde gözleyebiliyordu. Ancak, 1 ve 2 Eylül gözlemleri günlük 
gözlemlerin yörüngenin değişik evrelerini gözlediğine işaret ediyordu. 12 Eylül günü Hulse 
yeni bir gözlem dizisine başladı. Bu gözlem sonuçlarının gizi çözeceğine inanıyordu.  
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 12 Eylül günü dönem iki saat boyunca sabit kaldı. 14 Eylül’de dönem bir önceki 
değerinden başladı ve iki saatlik süre içinde 20 mikrosaniye azaldı. 15 Eylül’de dönem bir 
gün önceki değerinden biraz daha düşük bir değerden başlayıp 60 mikrosaniyelik bir azalma 
gösterdi ve 2 saatlik gözlem sonuna doğru azalma oranı dakikada 1 mikrosaniyeyi buldu. Bu 
gözlemler atarcanın bakış doğrultumuzdaki hızının önce yavaş sonra hızla değiştiğine işaret 
eder. Kaynağın çift atarca olduğuna ilişkin sav gün geçtikçe güçleniyordu. Ancak Hulse tıpkı 
bir savcı kuşkuculuğuyla daha sağlam bir kanıt bekliyordu (namlusunun ucu tüten bir tabanca 
veya ucundan kan damlayan bir hançer gibi!). O güne dek dönem yalnızca azalma göstermişti. 
Eğer atarca gerçekten bir başka gök cisminin çevresinde yörüngedeyse, bir süre sonra 
dönemde artış gözlenmeli, bu arada yörünge evreleri ortaya çıkmalı, atma dönemi yine 
azalmalı ve çevrim böylece sürüp gitmeliydi. Hulse’ın bekleyişi uzun sürmedi. Bir gün sonra, 
16 Eylül’de atma dönemi hızla 70 mikrosaniye düştü ve iki saatlik gözlem süresinin bitimine 
25 dakika kala dönemdeki azalma durdu ve son 20 dakika içinde yeniden tırmanışa geçerek 
25 mikrosaniyelik bir artış gösterdi (Şekil 6). Hulse’ın istediği de buydu. Hemen Amherst’den 
Taylor’ı aradı. Taylor Arecibo’ya gelerek gizin çözümleme sürecine katıldı. Ancak heyecan 
henüz doruk noktasına çıkmamıştı. 
 

 
 
Şekil 6. Çift atarca dizgesinde bulunan ve kendini Yer’deki gözlemciye “gösteren” atarcanın atma dönemindeki 
değişiklikler. Veriler Hulse’ın not defterinden alınmıştır. 
 
 Taylor ve Hulse önce yörünge dönemini saptadılar. Belli bir deseni yineleyen atmalar 
dizisinde en kısa aralık belirlendi. Sonra dönem 7.75 saat olarak bulundu. Hulse’ın gözlediği 
45 dakikalık günlük kayma, atarcanın üç tam yörünge dönemiyle Yer’in bir günü arasındaki 
zaman ayrımıydı. 
 
 Bir sonraki aşamada atma döneminin bir yörünge boyunca gösterdiği değişimler 
belirlendi. Böylece atarca yörünge hızının zaman değişimi bulundu. Bu yöntem, çift yıldız 
dizgeleri üzerine yapılan çalışmaların standart yöntemidir. Newton çekim yasası, atarcanın, 
dizgenin ortak kütle özeği çevresinde bir elips çizeceğini söyler. Ortak kütle özeği bu elipsin 
odaklarından birindedir. Atarcanın yoldaşı da aynı özek çevresinde bir elips yörüngede 
dolanır. Ancak yoldaş optik bölgede de radyo bölgesinde de gözlenemediğinden yörüngesi 
dikkate alınmayabilir. Atarcanın yörüngesi bir düzlem üzerindedir. Bu yörünge, gözlemcinin 
bakış doğrultusuyla herhangi bir açı yapabilir: yörünge düzlemi gökyüzü düzleminde (bakış 
doğrultumuza dik olan düzlem), bakış doğrultumuzu içerecek biçimde (bu durumda yörünge 
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düzlemine tam kenardan bakıyoruz demektir) veya düzlemle bakış doğrultumuz arasındaki açı 
bu iki uç durum arasında bir değere sahip olacak biçimde de olabilir. Birinci olasılığı derhal 
dışlayabiliriz. Çünkü eğer atarca yörüngesi bakış doğrultumuza dik olsaydı, atarca bize 
yaklaşıp uzaklaşamayacak, dolayısıyla atma döneminde Doppler kayması gözlenemeyecekti. 
İkinci durumu da dışlayabiliriz. Çünkü eğer yörünge düzlemine tam yandan bakıyor olsaydık, 
yörüngenin herhangi bir noktasında yoldaş cisim atarcayı örteceğinden atarca sinyalini bir 
süre yitirecektik. Oysa ki 8 saatlik süre boyunca (yörünge dönemi) atarca sinyallerinde 
kesiklilik olmadı. Bu nedenle çift atarca yörünge düzlemiyle bakış doğrultumuz arasındaki 
açının bir ara değere ( 0° ve 90° den ayrı bir değer) sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
 
 Atarca döneminin davranışından türetilebilecek tüm bilgiler bunlarla kısıtlı değildir. 
Anımsanacağı gibi, Doppler kayması bize atarca hızının yalnızca bakış doğrultumuzdaki 
bileşenine ilişkin bilgi sunar. Hızın bakış doğrultumuza dik bileşeni Doppler kaymasından 
etkilenmez. Olayın daha iyi anlaşılabilmesi için yörüngenin tam bir çember olduğunu 
varsayalım. Bu durumda gözlenecek olan Doppler kaymasının deseni şöyle olacaktır: bakış 
doğrultumuza dik yönde devinen atarca Doppler kayması göstermez; dörtte bir dönem sonra 
atarca bizden uzaklaşmaya başlayacak ve dönemde negatif kayma gözlenecektir. Dörtte bir 
dönem süresi sonra atarca yeniden bakış doğrultumuza dik yönde devinmeye başlayacak ve 
Doppler kayması gözlenmeyecek. Yörüngenin son çeyreğine girdiğinde atarca bize doğru 
devinmeye başlayacak ve dönemde pozitif bir kayma (negatif kaymayla mutlak değerce eşit) 
gözlenecektir. Tam bir yörünge dönemi olan 8 saat sonra bu desen kendini yineleyecektir. 
Çember yörünge durumunda Doppler kaymalarındaki desen güzel bir bakışıklık örneğidir. 
Oysa ki Hulse’ın gözlediği desen böylesi bir bakışıklık sergilemiyordu. Hulse’ın gözlediği 
Doppler kayma deseni yörüngenin oldukça basık bir elips olduğuna işaret ediyordu. Eliptik 
bir yörüngede dolanan atarcanın yoldaşına olan uzaklığı çembersel bir yörüngedeki gibi 
daima aynı değildir. Enberi noktasında yoldaşına en yakın, enöte noktasındaysa yoldaşından 
en uzaktadır (bkz. Şekil 7). Atarca hızı enberi noktasında en büyük değerine erişir, sonra 
yavaşlar; enötede ise hız yavaşça azalarak en küçük değerine erişir ve sonra yeniden yavaşça 
artmaya başlar. Doppler kaymasının zaman davranışı yörüngenin oldukça basık olduğuna 
işaret etmektedir. 
 

8 saatlik yörünge döneminin yalnızca 2 saatlik diliminde Doppler kayması sıfır 
değerinden hızla en büyük değerine erişti ve yine sıfıra indi. Geri kalan 6 saat içindeyse sıfır 
değerinden ters yöne doğru arttı ve yine sıfıra indi. Aslında 16 Eylül’de yapılan gözlem 
atarcayı enberi noktasından, 12 Eylül’deki gözlem de enöte noktasından geçerken 
yakalamıştı. Şekil 6 üzerine yapılan ayrıntılı çalışmalar atarcayla yoldaşı arasındaki 
uzaklıkları saptadı. Atarcanın enberideyken yoldaşına olan uzaklığı enötedeykenki uzaklığının 
dörtte biri denliydi. Aynı çalışma, yörüngenin büyük ekseninin bakış doğrultumuza tam dik 
olduğunu da gösterdi. Çünkü enberi noktası (hızdaki değişimlerin en hızlı olduğu nokta) en 
büyük Doppler kaymasının ortya çıktığı noktayla (atarcanın bakış doğrultumuza dik yöndeki 
deviniminin en az olduğu nokta) çakışmıştı. 
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Şekil 7. Atarcanın yörüngedeki konumu. 12 Eylül’de atarca enöte noktasındadır. Hızı düşük, hızdaki değişim de 
olabildiğince azdır. Bu nedenle gözlenen dönemde çok az değişiklik vardır (Şekil 6 ya bakınız). Atarca bizden 
uzaklaştığından dönemi “durgun” döneminden daha uzundur. 14 Eylül günü atarcanın devinimi bakış 
doğrultumuza hemen hemen diktir. Bu nedenle Doppler kayması çok azdır. Dönemi de daha kısadır. 15 Eylül’de 
atarca Yer’deki gözlemciye doğru devinmeye başlar ve enberi noktasına yaklaştıkça hızlanır. Enberi noktasına 
yaklaşan atarcanın atma dönemi azalır. 16 Eylül’de atarca enberi noktasından geçerken hız vektörü bakış 
doğrultumuza hemen hemen dik olur ve hızın genliği maksimuma erişir. Diğer bir deyişle, atarcanın yörünge hızı 
alabileceği en büyük değeri alır sonra bu değer azalmaya başlar. Bu arada atma dönemi hızla minimuma ulaşır 
ve sonra yine artmaya başlar. Arecibo’da hergün aynı 2 saatlik zaman diliminde yapılan gözlemlerde 
yörüngenin değişik bölümleri gözlenir. Anımsanacağı gibi yörünge dönemi 7.75 saattir. Bu nedenle hergün 
yörüngenin 45 dakika önceki bölümü gözlenir.  
 
 
 Tam o anda işler iyice kızıştı! Atarcanın gözlemciye yaklaşma hızı atma döneminin 
azalmasından türetilmiş ve bu hız 300 km/s olarak saptanmıştı. Bu değer ışık hızının yaklaşık 
binde biridir. Atarcanın gözlemciden uzaklaşma hızıysa 75 km/s olarak bulunmuştu (Şekil 8). 
 

 
Şekil 8. Atarcanın dikine hız eğrisinin yörünge evresine bağlı olarak değişimi 

 
 Bunlar oldukça büyük hızlardır. Yer’in Güneş çevresindeki yörünge hızı yalnızca 30 km/s 
dir. Dahası, eğer atarcanın yörünge hızının ortalamasını 200 km/s olarak alırsak, atarcanın bu 
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hızla 8 saatte tamamlaması gereken yörüngenin çevresi yaklaşık 6 milyon kilometre, diğer bir 
deyişle, Güneş’in çevresi denlidir. Atarca ile yoldaşı arasındaki uzaklık da Güneş’in yarıçapı 
denlidir. 
 

Serendip Bulgunun Genel Görelilik Alanında Yarattığı Heyecan Dalgası 
 
 Eylül’ün sonlarına doğru bu bulgunun yayılmasıyla birlikte Genel Görelilik kuramıyla 
ilgilenenler arasında da bir heyecan dalgası yayılmaya başladı. Çünkü bu dalda araştırma 
yapanlar relativistik etkilerin önemli olduğu düzenekleri hem denek odalarında kurmaya 
çalışırlar hem de evrenin herhangi bir köşesinde hazır kurulmuş olanları ararlar. Relativistik 
etkiler iki biçimde saptanır. Önce cismin dizgedeki özgün hızını alır, bu değeri ışık hızına 
böler, çıkan değerin karesini alırlar. Çıkan değer bire (1) ne denli yakınsa relativistik etkiler 
de o denli önem kazanır. Relativistik etkilerin nicel ölçütü olan γ = (1 – v 2/c 2) – 1/2    çarpanına 
Lorentz çarpanı denir. Hulse – Taylor atarcası için 200 km/s değerini kullanırsak (1 – v 2/c 2) 
çarpanı milyonda 5 olarak bulunur. Bu çok büyük bir değer değildir. Ancak bu değeri 
relativistik etkilerin önemli olduğu Merkür gezegeninin 48 km/s lik hızı için bulunan 100 
milyonda 2.5 değeriyle karşılaştırırsak 20 kez daha büyük olduğunu görürüz (Relativistik 
etkiler Merkür gezegeninin enberi noktasının zamanla ilerlemesine neden olur. Bu ilerleme 
100 yılda 43 yaysaniyesi denlidir). İkincisi, Görelilik kuramı araştırıcıları bir dizgedeki cismin 
özgün kütlesini çekim sabitiyle çarpar, çıkan sonucu özgün boyutla (çift atarca durumunda 
özgün boyut atarca ile yoldaşı arasındaki uzaklıktır) ışık hızının karesi çarpımına böler:       
GM / rc 2 . Bu sayı, dizgenin yakın komşuluğundaki uzay – zaman süredurumunun ne denli 
eğrildiğinin yaklaşık bir ölçüsüdür. Bu sayı ne denli büyükse araştırmacı da o denli mutlu 
olur. Kara delik için uzay – zaman eğrili ğinin değeri 0.5 dir. Eğer gözlenen dizgedeki nötron 
yıldızların kütlelerini Güneş kütlesine eşit varsayarsak çift nötron yıldız dizgesi için eğrilik,   
4 × 10 – 6  dır. Güneş – Merkür dizgesi için uzay eğrili ği  2.5 × 10 – 8  dir. Sayılardan da 
anlaşılacağı gibi bu çift atarca dizgesi Görelilik kuramıyla ilgileneneleri oldukça hoşnut kıldı. 
Çünkü çift dizgedki atarcanın gözlenen yörünge hızı Merkür’ün yörünge hızından 20 – 100 
kez daha relativistiktir.  
 
 Öykü burada son bulmuyor. Atarcanın yörünge dönemi 8 saat gibi çok kısa bir süre 
olduğundan atarca her yıl 1000 yörüngeden fazlasını dolanacaktır. Bu nedenle, eğer 
Merkür’ün yörüngesinde gözlenen enberi nokta kayması gibisinden relativistik bir etki ortaya 
çıkacaksa, bu etki Merkür’ün yörüngesinde gözlenen etkiden 250 kez daha hızlı gelişecektir 
(Merkür’ün bir yıl boyunca yalnızca 4 yörünge çizdiğini anımsayınız. 
 
 Hulse – Taylor çift atarca dizgesi, relativistik etkilerin gözlenebileceği yeni bir denek 
odağı oluşturmuştu. Bu özgün dizge, Güneş dizgesi dışındaki ilk denek odasıydı. 1974 yılının 
sonbaharında Astrophysical Journal Letters adlı bilimsel dergi Görelilik kuramı üzerine 
çalışan astrofizikçilerin gönderdiği bilimsel bildiri sağanağına tutuldu. Bildirilerin hepsi, çift 
atarca dizgesi yardımıyla gözlenebilecek relativistik etkileri sıralıyordu. 1975 yılının ilk 8 
haftasında bu dergide Hulse – Taylor’un bulguyu duyuran bildirisi dışında 7 bildiri daha 
yayınlandı. 1975 – 1977 yılları arasında ise değişik gökbilim dergilerinde bu konuyla ilgili 40 
ın üzerinde bildiri yayınlandı. 
 
 Hulse – Taylor’ın çift atarcalar üzerine yazılmış olan bildirisi yayınlanmadan önce 
Taylor ve arkadaşları dizgenin sergilediği önemli birkaç relativistik etkiyi görmeye 
başlamışlardı bile. Bu etkilerden biri, yörünge enberi noktasının ilerlemesiydi. Daha önce de 
belirtildiği gibi, atarca dönemi üzerine yapılan ilk gözlemler dönemdeki Doppler kaymasını 
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saptamış ve enberi doğrusunun bakış doğrultumuza dik olduğunu belirlemişti; diğer bir 
deyişle, bu doğru gökyüzü düzlemi üzerindeydi. Ancak, atarcanın bize doğru yaklaşma 
hızının en büyük değeri zamanla azalmaya, kaçma hızının en büyük değeri de artmaya 
başladı. Atarca tamamen bize doğru veya tamamen bizden uzaklaşacak biçimde devinirken 
gösterdiği maksimum ve minimum hızlar değişmiş, yerine ara değerler geçmiştir. Bu 
değişiklik, enberi enöte noktalarını birleştiren doğru parçasının artık bakış doğrultumuza dik 
olmadığına işaret eder. Adı geçen doğrunun dönmesi bir ayda bir yay derecesinin yaklaşık 
üçte biri denliydi. Taylor ve Hulse 3 Aralık 1974 de biten 2.5 aylık bir gözlem dönemi 
sonunda bu değeri kesin olarak saptayacaklarını umuyorlardı. 20 Aralık 1974 de Dallas’da 
toplanan 7. Relativistik Astrofizik Sempozyumunda sundukları bildiride Hulse ve Taylor, çift 
atarcanın enberi doğrusunun yılda 4°.0 ±1°.5 denli değiştiğini duyurdular. Ancak bu gelişme 
de öykünün sonu değildi! Taylor 4 yıl sonra yapılacak olan Sempozyumda daha önemli 
açıklamalar yapacaktı. 
 
 Çift atarca dizgesinin enberi noktasının ilerlemesi Merkür gezegenininkinden 36.000 
kez daha fazladır. Bu sonuca Genel Görelilik kuramının bir başka utkusu gözüyle bakabilir 
miyiz? Kuşkusuz evet! Ancak yine de bunun çok belirgin bir utku olmadığını belirtmeliyiz. 
Sorun şurada yatmaktadır: Genel Göreliliğe göre bir çift dizgenin enberi noktasının ilerlemesi 
dizgedeki cisimlerin toplam kütlesine bağlıdır. Toplam kütle ne denli fazlaysa relativistik etki 
de o denli fazla olur. Bu etki, yörünge dönemi, yörüngenin basıklığı gibisinden diğer 
parametrelere de bağlıdır. Bu değerler gözlemlerden türetilmektedir. Ne yazık ki, Hulse – 
Taylor çift atarca dizgesindeki cisimlerin kütlelerini tam olarak saptayabilmiş değiliz. 
Bildiğimiz tek şey, atarcanın yörünge hızından yola çıkarak dizgedeki nötron yıldızların 
kütlelerinin Güneş kütlesiyle kıyaslanabilir olduğudur. Ancak hesaplanmış kütlelerdeki 
belirsizlik büyüktür. Özellikle yörünge düzleminin gökyüzü düzlemiyle yaptığı açıya ilişkin 
belirsizlik, kütleleri doğru saptama şansımızı azaltıyor. Kütlelerin belirlenmesinde Doppler 
kayması ölçümlerine güvenmek zorundayız. Eğer enberi noktasının dönmesi Genel Görelilik 
kuramının sınanmasında kullanılmazsa nerede kullanılır? 
 
 Evet, enberi noktasının ilerlemesi son derece değerli bir aygıttır.Tersten ilerleyerek, 
yani Genel Göreliliği doğru varsayarak kütleleri saptamamız olasıdır. Genel Göreliliğin doğru 
olduğunu varsayalım. Bu durumda enberi noktasının ilerlemesi yalnızca bir tek (ölçülmemiş) 
değişkene, iki cismin toplam kütlesine bağlıdır. Bu nedenle ölçülen enberi noktası ilerlemesi 
bize toplam kütlenin ne olması gerektiğini söyler. 1974 sonbaharında yapılan gözlemler 
toplam kütlenin yaklaşık 2.6 Güneş kütlesi denli olduğuna işaret ediyordu. Buna bağlı olarak 
enberi noktasının ilerleme değeri büyük bir doğrulukla, yılda 4°.2263 olmalıydı. Daha sonra 
bu değer kullanılarak dizgenin tıoplam kütlesi 2.8275 Güneş kütlesi olarak saptandı. Böylece 
Genel Görelilik kuramı büyük bir utku daha kazanıyordu. Genel Görelilik kuramı kağıda 
döküldükten o güne dek ilk kez bir astrofizik ölçümü için kullanılıyordu. Dizgenin kütlesi,   
10 – 4  Güneş kütlesi duyarlılığında saptanmıştı. Ancak ilginç sonuçlar sağanağı dinmiyordu. 
 
 Cismin çift atarca olmaktan öte olağandışı özellikleri vardı. Gözlenen atma 
dönemindeki dönemsel değişikliklerin yörünge deviniminden kaynaklanan Doppler kayması 
sonucu olduğu ortaya çıkmıştı. Öyleyse bu değişiklikler verilerden arındırılıp atarcanın özgün 
dönme dönemi (diğer bir cismin etkisi altında değilmişcesine sahip olduğu dönem) 
bulunabilirdi. Düşünce yaşama geçirildi ve özgün dönme dönemi 0.05903 saniye olarak 
bulundu. Atarcanın fiziksel özelliklerinin bulunmasında dönme dönemi ve bu dönemin türevi 
çok önemli rol oynar. Eğer bu atarca da diğer atarcalar gibi yavaşlıyorsa (dönme dönemi 
uzuyorsa) inanılmaz derecede küçük oranlarda yavaşlıyordu. Atma dönemindeki değişikli ği 
gözleyebilmek için tam bir yıl boyunca gözlem yapıldı. Elde edilen veriler bu değişimi 
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saptayabilecek denli yeterliydi; bulunan değer, yılda 0.25 nanosaniye düzeylerindeydi (bir 
nanosaniye saniyenin milyarda biridir). Bu değer, Yengeç atarcası döneminin azalma 
oranından 50 000 kez daha küçüktür. Yine bu değer, nötron yıldızın dönmesini yavaşlatma 
yönünde çalışan kuvvetlerin çok çok küçük olduğuna işaret ediyordu. Yavaşlamasını bu 
oranda sürdürürse atarcanın dönemi bir milyon yılda bugünkü değerinin ancak %4 ü denli 
değişecektir. Hulse – Taylor atarcasının bu denli kararlı ve dönemde “sabit” olması onu 
evrensel zaman ölçeği konumuna yükseltiyordu. 
 
 Yörünge devinimindeki değişiklikler kendisini dönemdeki değişikliklerde gösterir. Bu 
değişiklikler o denli büyük doğrulukla saptanmıştı ki, insanın inanası gelmiyordu! Örneğin, 
atarcanın özgün dönemi 0.059029995271 saniye; dönemin artma oranı yılda 0.273 
nanosaniye; enberi noktasının ilerlemesi yılda 4°.2263 ve yörünge dönemi 27906.98163 
saniye olarak belirlendi. Atarcanın dönme dönemi 0.273 nanosaniye/yıl oranıyla değiştiğinden 
atarcanın özgün dönemi 1 Eylül 1974 deki dönemi olarak saptandı. 
 
 Atarca dönemi değerinin virgülden sonraki 12. basamağa dek büyük bir doğrulukla 
ölçülmesi son derece etkileyiciydi. Bu doğruluk iki yeni relativistik etkiyi su yüzüne çıkardı. 
Doppler kaymasının yanısıra bir atarca dönemini değiştiren ve relativistik doğaya sahip iki 
etki daha vardır. Bunlardan biri anlatımını Özel Görelilik bağlamında bulan zaman 
yavaşlamasıdır (time dilation). Atarca, yoldaşının çevresinde büyük bir hızla döndüğünden, 
yoldaş atarca üzerindeki bir gözlemcinin ölçtüğü (eğer ölçme işlemini nükleer yoğunluklara 
eriştikten sonra da yapabiliyorsa!) atma dönemi Yer’deki bir gözlemcinin ölçtüğü dönemden 
daha kısadır. Diğer bir deyişle, atarca bize göre yavaşlamaktadır. Atarcanın yörünge hızı 
yörünge boyunca değişmektedir: enberi noktasında en büyük değerine, enöte noktasındaysa 
en küçük değerine erişir. Bu nedenle atarcanın yavaşlama oranı da değişecek ancak bu 
değişiklik her yörüngede kendini yineleyecektir. İkinci relativistik etki çekimsel kırmızıya 
kaymadır (gravitational redshift). Bu etki denklik ilkesinin (principle of equivalence) bir 
sonucudur.  Konumuzdan biraz saparak denklik ilkesinin ne olduğuna değinelim. 
 
 Uzay – zaman süredurumunun eğrildiğine ilişkin öngörü Einstein tarafından 
yapılmıştır. Einstein basit bir deneysel gözlemle ereksel düşsel bir deneyi (gedanken veya 
“düşünce” deneyi) bir arada düşünüp sonucu mantıksal sınırlarına taşimıştır. Kullandığı 
deneysel gözlem bir çekim alanındaki tüm cisimlerin aynı ivmeyle düşeceği gerçeğiydi. Bu 
gözlem bize Galileo’nun Piza kulesinde değişik cisimlerin aynı anda yere düştüğünü 
gösterdiği deneyi anımsatıyor. 
 
 Einstein bir çekim alanında özgür düşen ve her tarafı kapalı olan bir asansördeki 
gözlemci için bu gözlemin neye işaret edeceğini düşündü. Ağırlıksızlık veya çekimsizlik 
duyumsayacak olan bir gözlemci için bu deney çok önemli olmayabilir, ancak Einstein için bu 
deney çok önemli sonuçlar taşıyordu. Bu düşünce deneyi bir bilimsel ilkenin, denklik 
ilkesinin doğuşunu muştuluyordu. “Denklik”, özgür düşen bir denek odasındaki yaşamın, 
çekim alanından yoksun bir ortamdaki yaşama denk olacağı düşüncesinden geliyordu. Olaya 
tersinden de yaklaşabiliriz: çekim alanından yoksun bir uzay parçasında ivmelenen bir roket 
içindeki yaşam, çekim alanında durgun olan bir yaşama denk olacaktı. İşte bu denklik 
ilkesinden yola çıkan Einstein uzay – zaman süredurumunun eğrileceğini öne sürdü. Şimdi 
çift atarca dizgemize geri dönebiliriz. 
 
 Atarca yoldaşının çekim alanında devinmektedir. Bu atarcayı gözleyen bizlerse 
dizgeden çok çok uzaktayız (16000 ışıkyılı). Bize göre atarcanın dönemi kırmızıya kayar. 
Diğer yandan, dönemdeki kırmızıya kayma da zamanla değişecektir, çünkü atarcanın 
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yoldaşına olan uzaklığı enberi noktasındayken ayrı enöte noktasındayken ayrıdır. Bu iki 
olayın ortak etkisi atarca döneminde dönemsel artış ve azalışlar olarak görülecektir. Bunlar 
bildiğimiz Doppler etkisinden ayrı etkilerdir. Ancak, Doppler etkisi dönemi virgülden sonra 5. 
basamakta etkilerken, daha zayıf olan bu relativistik etkiler dönemi virgülden sonra 8. 
basamakta değiştirir. Dönemdeki böylesi küçük etkileri ölçmek son derece zordur. Ancak 4 
yıl boyunca elde edilen gözlem verileri ve iyileştirilen yöntemler yardımıyla Hulse ve Taylor, 
bu relativistik etkilerin genliğin saptamayı başardılar: atarca dönemine yapılan etkinin 
maksimum genliği yılda 58 nanosaniyeydi. Başarı gibi görünüyordu ancak sıkıntı henüz 
bitmemişti. Tıpkı enberi noktasının ilerlemesinin herhangi bir şeyi sınayamadığı gibi, bu etki 
de herhangi bir öngörüyü sınayamıyordu. Çünkü öngörülen relativistik etki bilinmeyen bir 
parametreyi, dizgedeki cisimlerin göreli kütlelerini içeriyordu. Enberi noktasının ilerlemesi 
bize toplam kütleyi verir, dizgedeki cisimlerin ayrı ayrı kütlelerini vermez. Bu nedene bir kez 
daha “uygulamalı relativite” yapar ve yeni etkinin ölçülen değerini kullanarak göreli kütleleri 
saptarız. Dizgedeki cisimlerin kütleleri hemen hemen eşit olmalıdır. Eğer toplam kütle 2.8275 
Güneş kütlesi olarak belirlendiyse, atarcanın kütlesi 1.42 Güneş kütlesi, yoldaşınınki de 1.40 
Güneş kütlesidir. Bunlar %2 doğruluk derecesiyle saptanmış değerlerdir. Böylece relativistik 
etkiler ilk kez bir nötron yıldızın kütlesinin belirlenmesinde kullanılıyordu. 
 
 Tüm bu olumlu gelişmelere karşın çift atarca dizgesinin en büyük ürünü henüz 
toplanmamıştı. Bu ürünün neliğini anlayabilmek için önce 1916 yılına sonra 1960 lı yılların 
sonlarına ve son olarak da 1978 yılında Almanya Münih’e uzanmalıyız. 
 
 Genel Görelilik kuramının sonuçlarını yayınlayıp işi orada noktalamak Einstein’a tam 
anlamıyla doyum vermiyordu. Dikkatini yazgısı kötü olan Birleşik Alan Kuramına 
çevirmeden önce Genel Göreliliğin sonuçları üzerinde çalışmaya devam etti. Bu sonuçlardan 
biri çekim dalgalarıdır. Newton çekim kuramına göre iki cisim arasındaki çekim etkileşimi 
“anlık”tır. Ancak Özel Görelilik kuramına göre “anlık” etkileşim olası değildir. Çünkü ışık 
hızı tüm etkileşimlerin sınır hızını simgeler. Genel Görelilik kuramı da Özel Görelilik 
kuramıyla belli düzeyde uyum sağlamak için tasarlandığından, çekim etkileşimlerinde ışık 
hızının sınır hız olarak ortaya çıkması anlaşılır bir durumdur. Bunun anlamı şudur: iki cismin 
çekimsel olarak etkileştiğini düşünelim. Eğer cisimlerden biri küresel şeklini ansızın 
değiştirerek bir “Havana purosu” biçimine bürünür ve buna bağlı olarak değişik bir çekim 
alanı üretirse, ikinci cisim bu değişikli ği hemen duyumsayamaz. Bu değişiklik yalnızca birinci 
cisimden ışık hızıyla uzaklaşan bir bölgede duyumsanacaktır. Şimdi de, şeklini değiştiren 
cismin başlangıçtaki şekline döndüğünü varsayalım. Bu şekil değişikli ğiyle birlikte ortaya 
çıkan çekim alanı da cisimden dışarıya doğru ışık hızıyla yayılacaktır. Bu olay tıpkı bir ucuna 
dürtü verilen ipin davranışına benzer. Dürtü ip boyunca bir dalganın yayılmasına neden olur. 
Bu dalganın hızını ipteki gerilme ve ipin ağırlığı gibisinden değişkenler belirler. Genel 
Görelilik kuramındaki sonuç çekim dalgalarıdır. Bu tür dalgalar çekim kuvvetinin neden 
olduğu ve özekteki cisimden dışarıya doğru ışık hızıyla yayılan dalgalardır. Einstein kendine 
şu soruyu sordu: “Genel Görelilik kuramının eşitlikleri gerçekten bu tür bir olayı öngörüyor 
mu? Eğer çekim dalgaları varsa özellikleri nelerdir?” 
 
 Aslında Einstein’ın eşitlikleri çekim dalgalarını bir çözüm olarak içeriyordu. Örneğin 
haltercilerin “dambıl” dediği minik halteri düşünelim. Elle tutulacak yerinden dik olarak 
geçen bir eksen çevresinde dönen “dambıl”, çevresine ışık hızıyla yayılan çekim dalgaları 
salar. Elektromanyetik dalgaların kaynaktan dışarıya erke taşıdığı gibi çekim dalgaları da 
dönen dambıldan dışarıya erke taşırlar. Einstein böylesi bir dizgeden taşınan erkeyi 
hesaplayan bir formül de türetti. Daha sonra Einstein’ın bu konuda yaptığı varsayımların 
geçerli olmadığı, basit bir matematiksel yanılgı sonunda bulduğu değerin de 2 kat daha büyük 
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olduğu ortaya çıktı. Einstein’ın yanlışını bulan kişi ünlü İngiliz bilimcisi Arthur 
Eddington’dur.  
 
 Einstein’ın çekim dalgalarına ilişkin yazdıkları 1916 yılında yayınlandı. Sonraki 40 yıl 
içinde bu konuda başka bir şey yazılmadı. Suskunluğun bir nedeni çekim dalgalarının 
etkilerinin çok zayıf olmasıydı. Bir diğer nedeni de, bu dalgaların “gerçek” mi yoksa 
matematiksel bir yapaylık mı olduğu konusunda görüş birliği olmamasındandı. Ancak 1960 lı 
yıllarda Görelilik kuramında gözlenen canlanma ve bu canlanmanın bağrında yeşeren iki 
gelişme çekim dalgalarını yeniden gündeme getirdi. Bu gelişmelerden biri, çekim dalgalarının 
gözlenebilir fiziksel olgular olduğunun, bu dalgaların kaynaktan dışarıya erke taşıdığının 
dolayısıyla kaynağın erke yitirdiğinin inandırıcı bir biçimde kanıtlanmasıydı. İkinci gelişme 
Maryland Üniversitesinden Joseph Weber’in yerötesi kaynaklardan gelen çekimsel dalgaları 
algılayacak bir aygıt yapmaya karar vermesidir. 
 
 1974 yılında çekimsel dalgalar, çevresinde ateşli tartışmaların geliştiği bir konuydu. 
Görelilik kuramı üzerine çalışanlar çekimsel dalga algılayabilmek için birbiriyle delicesine 
yarışıyordu. Weber çekimsel dalgaları 1968 yılında algıladığını savunuyordu. Ancak diğer 
gözlemcilerin sonraki yıllarda gösterdiği çabalar bu dalgaların “yine” algılanması için yeterli 
olmadı. Bu konuda günümüzün yaygın kanısı çekim dalgalarının henüz algılanamadığı 
yönündedir. Bu düş kırıklığı ortamına bir güneş gibi doğan çift atarca bulgusu relativistik 
etkilerin gözlenebileceği yeni bir denek ortamı oluşturdu. Eğer dönen bir dambıl çekimsel 
dalgalar salabiliyorsa, birbiri çevresinde dönen bir çift nötron yıldız da salabilirdi. Dambılın 
iki küresini bir demir çubuk birarada tutarken çift nötron yıldızı da çekimsel kuvvet birarada 
tutuyordu. Genel Görelilik kuramına göre bu iki cismi birarada tutan şeyin neliği hiç önemli 
değildi. Bu çift atarca dizgesi çekimsel dalgaların araştırılmasında kullanılabilirdi.  
 
 Tüm bu olumlu gelişmelere karşın bir de olumsuz yan vardı. Çift atarca dizgesi 16000 
ışıkyılı ötedeydi. Salmış olduğu çekimsel dalgalar zaten o denli zayıftır ki, bu dalgalar Yer’e 
ulaştığında daha da zayıflamış olacak ve bugünün teknolojisiyle algılanamayacaktır. Diğer 
yandan, bu dalgalar dizgeden dışarıya erke taşıdığından dizgenin erke yitirmesine neden 
oluyorlar. Bu yitik kendisini gözlemsel verilerde nasıl gösterir? 
 
 Erke yitiğinin kendini sergilediği yerlerden biri, iki cismin yörünge devinimidir. 
Çünkü çekimsel dalgaların yayılmasına neden olan etmen yörünge devinimidir. Yörünge 
erkesindeki yitikse kendini iki cismin yörünge hızlarının artmasında ve aralarındaki uzaklığın 
azalmasında gösterir. Görünürde çelişkili olan bu durumu daha iyi anlayabilmek için yörünge 
erkesinin iki bölümden oluştuğunu anımsamalıyız: 1) çift nötron yıldızın devinimiyle ilişkili 
kinetik erke; 2) yıldızların arasındaki çekim kuvvetiyle ili şkili çekimsel gizilgüç erkesi. 
Yıldızların hızlanması onların kinetik erkelerinin artmasına neden olurken aralarındaki 
uzaklığın azalması da gizilgüç erkenin iki kat azalması anlamına gelir. Sonuç olarak net etki, 
toplam erkenin azalmasıdır. Yıldızların hızlanması ve aralarındaki uzaklığın azalması, 
yörünge döneminin azalmasına neden olur. 
 
 Bu yöntem dolaylı da olsa çekimsel dalgaları algılamanın bir yoludur. Daha önce de 
değindiğimiz gibi, çekimsel dalgaların etkisi çok zayıftır ve çift atarca dizgesinin de bu 
konuda ayrıcalıklı bir konumu yoktur. Yörünge dönemi 27000 saniye olan bu atarca için 
kuramın öngördüğü dönem azalma oranı yılda 10 – 6 saniyedir. Aslında Taylor ve Hulse için 
bu değeri gözleyebilmenin olasılığı vardı ve bu denek odağı heyecan verici bir ortamdı; ancak 
çekim dalgalarının zayıflığı cesaret kırıcıydı. 1974 yılında yapılan değerlendirmeler çekimsel 
dalga etkilerinin algılanabilmesi için en az 15 yıl sürecek sürekli gözlemlere gereksinim 
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olduğu ve sonucun 1990 lı yıllarda alınabileceği yönündeydi. Erken 2000 li yılları 
yaşadığımız bugünlerde çekim dalgalarını beklemeyi sürdürüyoruz! 
 
 Şimdi kaldığımız yerden hızla 4 yıl ilerleyip 1978 yılına ve Almanya’nın Münih 
kentine gidelim (Münih Bavyera eyaletindedir ve Almanya’nın Texas’ı olarak anılır). O yılki 
Sempozyumda Joe Taylor çift atarcalar üzerine bir bildiri sunacaktı. Taylor’un çok önemli bir 
sonucu açıklayacağı üzerine söylentiler dolaşıyordu. Aynı günün sonuna doğru bir basın 
toplantısı düzenlendi. Sahne 6 Kasım 1919 da Londra’daki sahneye benziyordu. O gün de 
benzer bir biçimde, Einstein, kuramının bir öngörüsüne ilişkin olarak yapılmış olan bir 
gözlemin sonucu açıklanacaktı: ışığın yörüngesinin çekim alanında bükülmesi. Taylor’un 
sonucu ışığın çekimsel bükülmesine ilişkin sonuçtan daha az önemli değildi. Bu sonuç, Genel 
Göreliliğin 20 yıl süren sınanma sürecinin doruk noktasını simgeliyordu. 
 
 15 dakika süren kısa ve öz konuşmasında Taylor sonucu açıkladı: 4 yıl boyunca 
toplanan verilerle yapılan çözümlemelerin çift atarca dizgesinin yörünge döneminde bir 
azalmaya işaret ettiğini ve elde edilen sonucun Genel Görelilik öngörülerine uyduğunu 
(gözlemsel yanılgı sınırları içinde) duyurdu. Kuramın önemli bir öngörüsünün bu denli güzel 
bir biçimde doğrulanması, 1979 yılında kutlanması tasarlanan Einstein’ın 100. doğumgünü 
için en uygun armağandı. 
 
 Atarca adı verilen bu saatin inanılmaz kararlılığı Taylor ve arkadaşlarının veri toplama 
ve çözümlemede gösterdikleri son derece ayrıntılı ve gelişken yöntemlerle birleşince çekim 
dalgalarının algılanması için tasarlanmış olan 10 yıllık program 4 yıl gibi kısa bir zaman 
aralığına sığmıştı. Bu gelişkin yöntemler aynı zamanda çekimsel kırmızıya kayma, zaman 
yavaşlaması etkilerinin yanısıra atarca ve yoldaşının kütlelerinin saptanmasında da kullanıldı. 
Bu sonuçlar önemliydi, çünkü Genel Göreliliğin erke yitirilme oranına ilişkin öngörüsü 
dizgenin diğer parametrelerine olduğu gibi kütlelere de bağlıydı. Bu nedenle kesin bir 
öngörüde bulunmadan önce heriki nötron yıldızın kütlesinin bilinmesi gerekiyordu. Heriki 
yıldızın kütlesinin 1.4 Güneş kütlesi olması yörünge dönemindeki azalmanın yılda saniyenin 
75 milyonda biri olduğuna işaret ediyordu. 1983 yılının Ağustos ayı boyunca alınan veriler bu 
oranın iyileştirilmi ş değerini yılda saniyenin 76±2 milyonda bir olarak veriyordu. 
 
 İsviçre’nin Zürih kentindeki Politeknik Enstitüsü’nde okurken Einstein, 19. yüzyılın 
ünlü elektromanyetizm ustalarından olan Hermann Helmholtz, James Clark Maxwell ve 
Heinrich Hertz’in çalışmalarını ciddi bir biçimde inceledi. Bu çaba sonucunda elde ettiği derin 
bilgiler onun Özel ve Genel Görelilik kuramlarını oluşturmasında yardımcı oldu. Hetz’in 
1887 yılında yaptığı bir deney sonunda, “...ışık ve elektromanyetik dalgalar bir ve aynı 
şeydir” biçimindeki saptaması Einstein’ı çok etkiledi. Hertz’in üzerinde çalıştığı 
elektromanyetik dalgalar 30 MHz frekansındaki radyo dalgalarıydı. Belki ilginç bir 
raslantıdan başka bir şey değil ama, Genel Göreliliği sınayan çift atarca dizgesi de 
Arecibo’daki radyo teleskobun 430 MHz frekans bandından gözlenmişti. 
 
 Russell ve Hulse’ın öyküsünü burada noktaladıktan sonra biraz da çekimsel dalgalara 
değinelim.  
 

Çekimsel Dalgalar 
 



77 
 
Çift atarca dizgesi çekimsel dalgaların varlığını “dolaylı” olarak kanıtladı. Çekimsel dalga 
erkesinin yitirilmesiyle yörüngenin bozulacağına ilişkin Genel Görelilik öngörüsü gözlemlerle 
uyum gösterdi. Ancak bu dalgalar henüz dolaysız olarak algılanamadı. 
 
 Dolaysız olarak algılandığında, çekim dalgalarını Genel Göreliliğin sınanmasında 
kullanabilecek miyiz? Hayır!...Çünkü çekimsel dalga kaynağı olabilecek cisimler (çekimsel 
çökmeler, süpernovaların iç bölgeleri, kara delikler, kısa dönemli çift yıldız dizgeleri, çift 
atarcalar, vb.) o denli karmaşıktır ki, bu cisimlerin yapı ve dinamiğinin etkilerinin Genel 
Görelilik etkilerinden ayırmak son derecc zordur. Bu nedenle çekimsel dalgaların algılanması 
durumunda bile kullanacağımız yöntem, Genel Göreliliği doğru varsayıp, kaynak cisimlerin 
yapı ve dinamiğine ilişkin bilgilenmeyi sürdürmek olacaktır. 
 
 Çekimsel dalgaların dolaysız algılanması gerçekleştiğinde gökbilimin yeni bir 
araştırma dalı, Çekimsel dalga gökbilimi başlayacak. Optik, radyo, X – ışınları, moröte ve 
kızılöte dalgaboylarında çalışan gökbilimciler nasıl ki Maxwell’in elektromanyetik kuramını 
sınamak yerine, kaynağa ilişkin bilgilenmeyi yeğliyorsa, çekimsel dalga gökbilimcisi de bu 
dalgaları inceleyerek evrenin yapısına ilişkin bilgilenmeye yönelecektir. 
 
 Daha önce verdiğimiz bir örneğe dönelim. Küresel bir cisim ansızın biçim değiştirerek 
Havan purosu biçimine bürünsün. Cismin biçimsel değişikli ği çekimsel kuvvet alanında 
değişikli ğe neden olacak ve değişikli ğin etkisi cisimden ışık hızıyla uzaklaşacaktır. Değişen 
kuvvet alanı beraberinde ne tür değişiklikler getirecektir? Cismin yakın komşuluğundaki 
uzayın sonlu bir parçasında bu cisme doğru olan çekim kuvvetinde belli niceliklerde değişim 
olacaktır. Ancak bu değişikli ği algılamak olası değildir. Neden? Kendimizi bu cismin dışında 
cisme doğru özgür düşen bir denek odasında düşünelim. Deneyimizin amacı çekim 
kuvvetindeki değişikli ği algılamaktır. Cisimdeki biçimsel değişikli ğin neden olduğu çekimsel 
alan değişikli ği hem bize hem de denek odasına (denklik ilkesine göre) eşit olarak 
yansıyacağından değişikli ği duyumsayamayacağız. Denek odasıyla birlikte özgür düşmemiz 
sürecek, çekim alanı nasıl değişirse değişsin denek odamız çekim alanının etkilerinden 
bağımsız kalacaktır. Ancak, biçimsel değişiklik sırasında özekteki cismin uyguladığı kabarma 
(tidal) kuvvet alanı değişecektir. Kabarma alanı sonlu boyutlara sahip bir bölgede 
bulunan iki nokta arasındaki kuvvet veya ivme ayrımıdır . Özgür düşen bir denek 
odasında birbirinden yatay olarak biraz ayrı duran iki cismin birbirine doğru düşmesini 
sağlayan kuvvet işte bu kabarma kuvvetidir. Heriki cisim de çekimsel kuvvet kaynağı olan 
cismin özeğine doğru düştüğünden aynı zamanda birbirine doğru da düşmektedir (Şekil 9). 
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Şekil 9. Denklik ilkesi çekimin “yerel olarak” ortadan kaldırılabileceğini anlatır. Özgür düşen denek odasının 
yalnızca özeği özgür düşüştedir. Diğer noktalar özgür düşmede değildir. Özgür düşen denek odasındaki A ve B 
noktalarını düşünelim. Bu noktaların çekim ivme vektörleri (g) Yer özeğine işaret ettiğinden birbirine koşut 
(paralel) değildir. A ve B noktalarının ivmeleri görelidir ve birbirine doğru düşerler. 
 
 Bir kürenin kabarma alanı Havana purosu biçimindeki bir cismin kabarma alanından 
farklıdır. Denek odamızın ivmesindeki net değişikli ği algılayamasak da denek odamızda 
bulunan iki nokta arasındaki kabarma kuvveti değişikli ğini algılayabiliriz. 
 
 İşte çekim dalgalarının temel doğası budur: ışık hızıyla devinen bu dalgalar 
birbirinden ayrı iki cismin göreli kuvvet duyumsamasına neden olur. Cisimlerin duyumsadığı 
kuvvet dalganın yayılma yönüne daima diktir. Bu konunun ayrıntıları bir başka yazının 
konusu olabilir. 
 
 Işığın yörüngesinin çekim alanında bükülmesi, enberi noktasının zamanla ilerlemesi, 
zaman yavaşlaması, çekimsel dalgalar, tüm bunlar Genel ve Özel Görelilik kuramlarının 
öngörüleridir. Bir kuram ne denli devrimci olursa olsun, yapısı ne denli “güzel” olursa olsun, 
bizi bilimsel çalışmalarımızda güden ilke, kuramın gözlem ve/veya deneylerle tutarlı 
olmasının gözetilmesidir. Son 25-30 yıldaki teknolojik gelişmelerin sağladığı ölçüm 
aygıtlarıyla Einstein kuramı sürekli sınanmaktadır. Işığın yörüngesinin çekim alanındaki 
bükülmesi ve gecikmesine ilişkin öngörü gözlemlerle doğrulandı. Merkür gezegeninin enberi 
noktasının ilerlemesine ilişkin öngörü gözlemlerle uyuşmakta; çift atarca dizgesi çekimsel 
dalga yoluyla erke yitirmekte; kuramın öngördüğü erke yitik oranı gözlemlerin belirlediği 
değerle tutarlı görünmektedir. 
 
 Yapılan her yeni gözlem Genel Göreliliğin gözlemlerle tutarlılığını sergilemektedir. 
Ancak sınav henüz bitmiş değildir. Unutulmamalıdır ki, Kopernik tarih sahnesine çıkıncaya 
dek, insanlığın sürekli gelişmekte olan düşünce dokusu, yüzyıllar boyunca Aristo mantığının 
tekeli altında kalmış, donuk ve kısır bir dönem yaşamıştır.  
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Hubble yasasının Evrimi 
1930: H0 = 558 kms – 1 Mpc – 1  

Sonraki yıllarda: H 0 = 30 – 100  kms – 1 Mpc – 1 

Günümüzde: H0 ≈≈≈≈ 55 kms – 1 Mpc – 1 
E1 

 
Şekil 1. Hubble ilişkisi (Hubble, 1929; Hoyle ve ark. 2000 den alınmıştır) 
 

 
Şekil 2. Fotoğrafik parlaklığa (mpg) karşı hızın logaritmasının çizgesi (Hubble & Humason, 1931; çizge Tolman, 
1934 den alınmıştır. Hoyle ve ark. 2000) 
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Şekil 3. Gökadaların radyal hıza karşı görünürdeki parlaklık çizgesi Lang ve ark. (ApJ, 202, 1975). Veriler de 
Vaucoulers ve ark. 1964 ‘Reference catalogue of Bright Galaxies’ den alınmıştır. 
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Şekil 4. Palomar Gözlemevlerinden Alan Sandage tarafından hazırlanmıştır. Kesikli çizgiler 1000 – 2000 kms – 1 

aralığındaki peculiar hızları simgeliyor (Arp 1998 den alıntı). 
 
Seyfert gökadaları (veya kuazarlar) gibi gökada ötesi etkin gökcisimlerinin beklenenden daha 
büyük kırmızıya kayma (z) gösterdiği farkedilmeye başlandı ve ilişki Hubble ilişkisinden 
kopmaya başladı. 
 

 
Şekil 5. Halton Arp’ın(1968) derlediği verilerin çizgesi, 1998 bildirisinde atıf verildi. İçi dolu çemberler = yakın 
komşuluğumuzdaki Seyfert gökadaları (genel olarak sarmal kollu ve çok parlak ve hızlı değişen özek bölgesine 
sahip); ‘x’ler sıkışık Seyfert-benzeri gökadalar; üçgenler = QSOlar; kesikli çizgi beklenen Hubble ilişkisi. 
 

 
Şekil 6. Kırmızıya kaymaya (v) karşı uzaklık (Mpc): Arp’a göre yükselen Hubble ilişkisi (1998). 
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Şekil 7. Cepheid türü değişen yıldızları deniz feneri olarak kullandığımızda birçok gökada, aynı gökadaların 
kırmızıya kaymalarından elde edilen uzaklıklarından farklı olarak daha yakında olduklarına işaret etti. Daireler: 
Sb ve çemberler Sc Hubbe ilişkisini H0 = 55 kms – 1 Mpc – 1 olarak belirler. Büyük kırmızya kaymaların sapması 
peculiar hızdan kaynaklanmış olamaz. Hubble Space Telescope verileri ışığında (http://haltonarp.org/) 

 
Quasi-Stellar Objects (QSOs) veya Kuazarlar 

 
Kuazarlar 1946(?) yılında bulundu ve olağandışı kırmızya kaymalar gösterdikleri görüldü. 
Hubble ilişkisine göre evrenin en uzak köşelerinde olduğu sanıldı. 
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Şekil 9. 1.4 GHz frekansında gözlenen ve 2 jansky’den daha parlak olan radyo kaynaklarının doğrusal 
boyutlarına karşı ışıtma gücü çizgesi. Saçılmanın büyüklüğüne dikkat ediniz (Condon 1991). 
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Şekil 10. 1.4 GHz de gözlenen radyo kaynaklarının kırmızıya kaymasına karşı tayf indeksi çizgesi. Bu çizge de 
büyük saçılmalar gösteriyor (Condon 1991). 
 

 
Şekil 11. Veriler LBQS (Hewett ve ark., 1995) den derlenmiş ve L. Greer tarafından çizgeye dökülmüştür (1999). 
 

 
 

Şekil 12. Veriler LBQS (Hewett ve ark., 1995) den derlenmiş ve L. Greer tarafından çizgeye dökülmüştür (1999). 
 
Kuazarlar Hubble ilişkisine, m = 5log (z) + H0 (kms – 1 Mpc – 1 ) uymak yerine büyük 
saçılmalar göstermiştir. 
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Şekil 13. 7315 kuazarın kırmızıya kayma (logz) değerlerine karşı görünürdeki parlaklıkları çok büyük bir 
saçılma gösteriyor (Hewitt & Burbidge, 1993; Hoyle ve ark. 2000 tarafından atıf verilmiştir). 
 
 

 
 

Şekil 14. Bilinen 7315 kuazarın Samanyolu Gökadası konsayıları üzerindeki izdüşümleri (Hewitt & Burbidge, 
1993; Hoyle ve ark. 2000 tarafından atıf verilmiştir). 
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Beklenmeyen İlişkiler 
 

 
 

Şekil 15. Zamanla kuazarların yakın komşuluğumuzdaki düşük kırmızya kayma gösteren gökadalarla ilişkisi 
görülmeye başlandı. Çubuklu sarmal kollu ve düşük kırmızıya kayma gösteren bir gökada olan NGC 1073 ile 
ili şkili olduğu varsayılan yüksek kırmızıya kaymalı kuazarlar (H. Arp tarafından bulgusu yapılmış, Burbidge ve 
ark., 1999 tarafından atıf almış. Kuazarların sarmal kollar üzerinde yaeralışına dikkat ediniz.  
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Şekil 16. Düşük kırmızıya kaymalı, yerel NGC 3842 gökadasıyla ilişkili olduğu varsayılan yüksek kırmızıya 
kaymalı kuazarlar (H. Arp tarafından bulgusu yapılmış ve Burbidge ve ark., 1999 tarafından atıf almıştır). 
 

 
Şekil 17. Seyfert gökadası olan NGC 4258 gökadasının özeğine göre bakışık olan iki yüksek kırmızıya kaymalı 
mavi yıldızımsı nesneler (BSO – Blue Stellar Objects, QSOlara benzerler) Arp, 1998 ve Burbidge ve ark, 1999 
tarafından atıf verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 18. Gökada – QSO çifti 0248+430: Eşyükseltiler X-ışın verileriyle çizilmiştir.       zG = 0.051 ve zQ = 1.311 
(Hoyle ve ark., 2000). 
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Şekil 19. Gökadanın kırmızıya kaymasına denk gelen hız 8.700 km/s; gökadayla fiziksel olarak ilişkili olan sıkışık 
cismin kırmızıya kaymasının hız dengiyse ∼ 17.000 km/s dir (Arp, 1987; 1998 tarafından atıf verilmiştir). 
 

 
 

Galileo Galilei 
 

Erken 1990 lı yıllarda günlük gazetelerde, “Kilise Galile’yi affetti: Dünya dönüyor”, “Galile 
359 yıl sonra beraat etti”, vb. başlıklarla haberler vardı! Bu haberlerin kaynağı, 16. yüzyıl 
ortalarında başlayan ve günümüzde de sürmekte olan düşünsel devrimin ürünlerinden 
birisidir: Galileo’nun Dialogue Concerning the Two Chief World Systems adlı yapıtı.  
 

Kopernik 
 
 Kopernik, gökbilim kuramının doğruluk ve basitliğinin geliştirilmesi gerektiğine 
inanan bir gökbilimciydi. Gezegenler gökbilimine getirdiği yeni düşüncelerini 1543 yılında 
yayımlattığı De Revolutionibus Orbium Caelestium adlı yapıtında topladı. Bu yapıt ağırlıklı 
olarak matematikseldi ve çizelgelerle doluydu. Çok az sayıda yetkin gökbilimci dışında 
kimseye bir şey anlatmıyordu! Gezegen devinimlerinde gözlenen bir dizi “anormallikleri” 
açıklamada yetersiz kalan Batlamyus (Ptolemy) evren modeline bir seçenek oluşturuyordu. 
Batlamyus evren modelinde Yer’in yerine getirmek zorunda olduğu bir dizi işlev, Kopernik 
evreninde Güneş’e yükleniyordu. Kopernik’ten önce Yer, gezegen ve yıldız devinimlerinin 
hesaplandığı sabit konsayı düzeneğini (koordinat sistemi) oluşturuyordu. Kopernik’le birlikte 
Güneş, yeni konsayı düzeneğinin başlangıç noktası oluyor, Yer, gökyüzündeki özgün 
konumunu yitiriyor ve diğer gezegenler gibi “ayrıcalıksız” konumuna çekiliyordu!  
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 Ancak Kopernik’in başlattığı bilimsel devrim gökbilimle kısıtlı kalmadı. Kopernik’in 
gezegen kuramı ve Güneş özekli evren kavramı Ortaçağ’dan Çağdaş batı toplumuna geçişte 
önemli bir görevi başardı. Bu kuram, insanın evren ve tanrıyla olan ilişkilerini kökten etkiledi. 
Din, felsefe ve toplumsal kuram alanlarında ortaya çıkan büyük tartışmaların odak noktasını 
oluşturdu. Yer’in sonsuz sayıdaki yıldızlardan biri olan Güneş çevresinde dolandığına inanan 
Kopernik ve yandaşları, dünyanın kozmik çerçevedeki yerini, yine Yer’in tanrının 
“yaradılışta” kullandığı özgün bir odak noktası olarak gören düşünceden ayrı düşünüyordu. 
Bu nedenle Kopernik devrimi, batı insanının değer yargılarındaki değişimin büyük bir 
bölümünü oluşturuyordu. Yaşamı boyunca Kopernik karşıtı olmasına karşın Tycho Brahe’nin 
son derece güvenilir ve doğru gözlemleri, daha sonra Kepler’in gözlemlerden türettiği eliptik 
yörüngeler ve gezegen devinimlerinin çözümü Kopernik öğretisinin gücünü kanıtlıyordu. 
Ancak bunlardan hiçbiri Galileo’nun teleskop gözlemlerinin yaptığı etkiyi yapamamıştı. 
Teleskop, gökbilimi yaygınlaştırmıştı; yaygınlaştırdığı da Kopernik gökbilimiydi! 
 

Teleskop 
 
 Galileo’nun teleskop gözlemlerine gelen ilk tepkiler oldukça büyüktü. Teleskopla 
birlikte Kopernikçi evren görüşü yalnızca dar bir gökbilimciler grubunun düşünsel doyum 
alanı olmaktan çıkmıştı. Bu nedenle yarattığı tedirginlik, ve bazılarına göre çekince, daha 
büyük boyutlara sıçramıştı. Teleskop gözlemleri, kısa bir süre sonra, resmi Katolik 
muhalefetin Kopernikçi evren görüşüne karşı devinime geçmesi için gerekli dürtüyü vermişti. 
Teleskop bulguları, çekinceye giren İncil evreninin geçersizliğini, sayfalar dolusu 
matematikten daha çabuk ve daha açık biçimde sergilemişti.  
 
 Galileo teleskobunun Kopernik evreni yararına sağladığı kanıtlar güçlü olduğu denli 
tuhaftı! Bu gözlemlerin hiçbiri, Venüs gezegeninin evrelerini sergileyen gözlemler dışında, 
Kopernik kuramının başlıca savına – Güneş’in özeksel konumda olup, gezegenlerin onun 
çevresinde dolandığı – kanıt oluşturamıyordu. Bu açıdan bakıldığında teleskop Kopernik’in 
kuramsal modelinin geçerliliğini kanıtlayamadı. Ancak aynı teleskop, Batlamyus evrenine 
karşı sürdürlen “savaş”ta son derece etkin bir silah oluşturmuştu: kanıt değil ama propaganda 
aracıydı!  
 

Engizisyon 
 

İncil’deki evrenbilim öğretisiyle çelişen, bu öğretiyi yadsıyan Kopernikçi görüşler, Katolik 
kilisenin 1616 yılında yayınladığı bir kararla “yasak yayınlar indeksi”ne girdi! Ancak 
Galileo Kopernik evren görüşünü yaygınlaştırma çabalarını sürdürdü. Bu çabaları, 1632 
yılında yayımlattığı, bir Kopernik evren görüşü savunusu olan Dialogue Concerning the Two 
Chief World Systems adlı yapıtında doruk noktasına ulaştı. Bu çabaya Katolik kilisenin yanıtı 
hemen geldi! Bruno’ya yapıldığı gibi, Galileo’dan da görüşlerinden hemen vazgeçmesi istendi 
ve evinde göz hapsine alındı. Giordano Bruno,  uzayda ve zamanda sınırsız, başlangıcı 
olmayan evren düşüncesini benimsemiş ve yaymıştı. Ancak Kopernik öğretisine inandığı için 
değil, “Baba”, “Oğul” ve “Kutsal Ruh” gibi üç ayrı simgeyi bir tek olguda toplayan Hristiyan 
doğmasına (Trinity) karşı çıkan görüşleri nedeniyle yakıldı. Kilise, Bruno’ya karşı 
suçlamaları kamu önünde yapmadığından Galileo bunu, Kilisenin Kopernik düşüncesine karşı 
bir düşmanlığı olarak algılamamıştı. 
 
 Sıra Galileo’ya gelmişti! Doğru bildiği şeyleri Kilisenin baskısı altında yadsıması 
Bertholt Brecht’in tanımladığı gibi, “kınanacak bir durum” muydu? Yadsımayı izleyen 
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yıllarda, öğretilerini gizli olarak yaymayı sürdürmesi, engizisyon karşısındaki yürekliliğini 
göstermiyor muydu?  Galileo Kilisenin gazabına, “Dünya dönüyor!” dediği için uğramadı. 
Dünyanın döndüğü düşüncesini ortaya atan kişi ne Kopernik ne de Galileo’dur. Kopernik, bu 
düşünceyi ortaya atan ilk kişi olduğunu da savunmamıştı. Kitabının Önsöz’ünde, Yer’in 
devindiği düşüncesiyle Cicero’nun yapıtlarında karşılaştığını anlatan Kopernik, Cicero’nun 
Siraküzalı Hicetas’tan (M.Ö. 5. yüzyıl) sözettiğini yazar. Daha sonra Plutarch’ın yapıtlarından 
başkalarının da benzer düşüncelere sahip olduğunu öğrenir. Yine Kopernik’in çok erken 
dönemlerinden kalan el yazmalarından, Aristarchus’un Güneş özekli evreninin kendi evren 
modeline benzediğinden sözettiğini öğreniyoruz. Öyleyse Kilise Galileo’yu niçin ve neyle 
suçlamıştı? Dialogue’da sakıncalı olan düşünceler nelerdi?   
 
Dialogue by Galileo Galilei, Lyncean Academician, Extraordinary Mathematician at the 
University of Pisa, and Philosopher and Chief Mathematician to the Most Serene Grand 

Duke of Tuscany 
 
Yukarıdaki başlık, Galileo’nun Dialogue olarak bilinen baş yapıtının İngilizce’ye çevrilmiş 
olan tam karşılığıdır. Dialogue üç kişi arasında geçen ve dördüncü kişiye sıkça gönderi 
yapılan bir “söyleşi” biçiminde yazılmıştır. Kişiler: Salviati – Kopernik sözcüsü; Simplicio – 
basit, sıradan bir kişi ve Sagredo. Lynce’li akademisyen olan dördüncü kişi, Galileo olarak 
düşünülebilir. Galileo kitabın ulaştığı sonuçları Önsöz’de açıklıyor: (1) Kopernikçi savların 
Peripatetik (Aristocu) savlardan daha iyi oldukları; (2) Yer’de yapılan deneylerin Yer’in 
devindiğini kanıtlayamayacağı; (3) Gökbilim gözlemlerinin Kopernikçi hipotezler yararına 
sonuç verdiği ve (4) Eğer Yer’in devindiğini varsayarsak, denizlerdeki alçalma yükselme 
olayının nedenine ışık  tutabiliriz. 
  
 Yine kitabın önsözünde kitabın amacı şöyle belirtiliyor: 1616 yılında yayınlanan 
Kopernik karşıtı kararın, Katoliklerin cehaletinden kaynaklandığı yolundaki söylentiler 
yadsınmaya çalışılacak; Katoliklerin de yasaklanmış konularda en az Protestanlar kadar bilgi 
sahibi oldukları gösterilerek bu kanı çürütülecektir. Çünkü Galileo, 1616 yılında aldığı 
kararını açıklamadan önce Kilisenin kendisine danıştığını savunmaktadır.  
 Galileo’ya karşı yönelttiği suçlamada Kilise, bir konunun üç ayrı biçimde ele 
alınabileceğinden sözediyor: mutlak (absolute), hipotetik (hypothetical) ve yansız 
(indeterminate). Kilise suçlamasında, Galileo’nun Yer’in döndüğü konusunu hipotetik olarak 
değil, mutlak veya yansız incelediğini belirtiyor. Yer’in devinimini mutlak olarak incelemek 
demek, Yer’in döndüğü gerçeğinin koşulsuz olarak vurgulanması demektir. Böylesi bir 
yaklaşım, kullanılan savların tümdengelimsel olarak (deductively) geçerli olması ve 
varsayımlarının da tartışmasız olarak gerçekçi olduğu anlamına gelir. Yer’in deviniminin 
yansız olarak incelenmesiyse, lehte ve aleyhteki tüm savların sunulmasıyla olur. Bu sunuş 
biçimi, çıkan sonucun gerçek veya yanılgılı olduğuna ilişkin bir kararı içermemelidir. 
Hipotetik incelemedeyse, destekleyen savlar öyle bir niteliğe sahiptir ki, sonuç (Yer’in 
devingenliği) bilinen gerçeklerin mantıksal bir uzantısı olarak değil, bu gerçeklerin bir 
açıklaması olarak sunulur. 
  
 Galileo Dialogue’da Yer’in devindiğine ilişkin lehteki savların aleyhteki savlardan 
daha iyi olduğunu gösteriyor, dolayısıyla sorunun çözümüne ilişkin karar veriyor. Dialogue, 
yansız bir yaklaşımla yazılmış olsaydı, yine lanetlenecekti! Çünkü orijinal duyurunun 
(yasaklamanın) son tümcesinde Yer’in dönüp dönmediği konusunun açıklığa kavuşmadığını 
belirtmenin yanlış olduğu söyleniyordu. Kilise’ye göre bu soruya, İncil’de ve 1616 yılında 
yayınlanan yasaklama kararında açıkça yanıt verilmişti. 
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Aristo Kazanamaz! 
 

Galileo’nun Dialogue’da bize sık sık anımsattığı gerçek şudur: “Benim eleştirilerim, Aristo 
yanlılarının Yer’in dönmediğine ilişkin savlarının Yer’de yapılan gözlemlerle 
kanıtlanamayacağını gösterip bu savları çürütmek yönündedir, amacım Yer’in döndüğünü 
kanıtlamak değil!”  

 
Sonsöz 

 
Dialogue, bilimsel, yöntemsel, felsefi, mantıksal, retorik, teolojik, dinsel ve edebi yanlarıyla 
çok zengin bir kitaptır. Batı toplumunun tarihinde ve yazıya dökülmüş kültüründe özgün 
öneme sahip kişiler olarak Plato, Augustine, Galileo ve Marx sayılır. Bu kişilerin, klasikler 
düzeyine yükselmiş olan yapıtları vardır. Plato’nun Socratic Dialogue adlı eserini keyifle 
okumak için profesyonel filozof; Augustine’in Confession adlı kitabını anlamak için 
Hristiyan; Galileo’nun Dialogue’undan zevk almak için biliminsanı ve Marx’ın Das 
Kapital’ini zevkle okuyup anlamak için komünist olmak gerekmiyor! Bu eserlerin evrensel 
değere sahip olmalarının nedeni, kolayca okunabilir olmaları, yazıldıkları tarihsel bağlamlar 
ve kısmen de özgün konulara değinmiş olmalarıdır: Plato – tinsel değerler ve eğitim; 
Augustine – din; Galileo – bilim; Marx – toplumsal kuram ve uygulama. 
 
 Galileo’nun uzmanlık alanı bilim; ancak daha genel açıdan bakarsak, çalışmasını, 
insanın temel dürtülerinden biri olan gerçeği araştırma  ya örnek olarak gösterebiliriz.     
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GELECEĞİN  BİLİMSEL  YAKLA ŞIMLARI 
 

Doğaya bakış açımızda köklü bir değişim süregelmektedir. Yeni yaklaşımda, çeşitlilik, 
zaman, ve karmaşıklık  kendini en çok duyumsatan etmenler olarak ortaya çıkıyor. Makine 
çağı ve Newton mekaniğinin bir dizi kavramları yerini Yüksek Teknoloji Çağının ve kuantum 
mekaniğinin kavramlarına bırakıyor: kararlılık kararsızlığa, düzen düzensizliğe, doğrusallık 
doğrusal olmayan ilişkilere, zamansızlık da zaman bağımlılığına yol veriyor. Yeni bir bilimin 
mayalandığı ortada ! Bir önceki çağın bilimsel yaklaşımı, dizgeleri parçalarına ayırmaktı; 
ancak ayrılan parçaların yeniden biraraya getirilerek bütüne ulaşma işlemi unutuldu ! Bu 
görevi, bugünkü devrim üstlenmiş durumda: fizikle dirimbilim (biyoloji), şansla zorunluluk, 
bilimle insan değerleri yepyeni bir çatı altında yeniden biraraya getiriliyor. 
 
 Bilim dünyasını termodinamik bağlamda tanımlanan “açık” bir dizgeye benzetebiliriz. 
Bu dizge kendi dışındaki dünyayla etkileşim içindedir. Bilgi akışı karşılıklıdır. Bilim dünyası, 
ekonomi, politik ve sosyal alanlardan düşünce ve kavramlar aldığı gibi kendi düşünce ve 
kavramlarını da bu alanlara akıtır. Özellikle çağımızda gözlenen toplumsal çalkantılar, 
kararsızlıklar ve karmaşalar bilim dünyasında da kararsız, denge durumundan uzak ve kaotik 
dizgeler üzerine olan çalışmaları hızlandırmıştır. Bazı politikacıların diline yapışmış olan, 
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“...kaos çıkar ...” gibisinden deyişler, kaos kuramının her alana sızmış olmasından, yaygın 
olarak tartışılıyor olmasındandır. Ancak, bir tehdit savsözü olarak kullanılan  “kaos çıkar ...” , 
bilince ters yansımış bir gerçeğin betimlemesi. Çünkü çok ender durumlar dışında kaostan 
düzen doğuyor! O nedenle kaos çıksın!    
 
 ‘Klasik bilimin’ (Newton mekaniği) onanması, Batı’da fabrika toplumunun 
yükselişiyle eşzamanlıdır. Makine çağının ideologları, tüm evreni bir makine gibi gören 
bilimsel kuramları büyük bir coşkuyla kucakladı: Laplace, “ İlk koşullarını sağlıklı bir biçimde 
belirleyebildiğimiz herhangi bir dizgenin hem geleceğini öngörebilir hem de geçmişini 
ardgörebiliriz”, dedi. Böylece oluşturulan evren görüşü basit tekdüze, mekanik ve huzur 
doluydu; belirsizliğe, şansa bu dünyada yer yoktu! Newtoncu dünya görüşü, bilimin gelişme 
yönü ve biçimini şekillendirmekle kalmadı, tohumlarını diğer alanlara da saçtı. Saat gibi 
aksamadan çalışan ama zamandan bağımsız(!) olan  dengedeki dizgeler, olayı dışarıdan 
izleyen bir gözlemcinin belirlediği evrensel yasalarla açıklanabilirdi.  
 
 Ancak, 19. yüzyılın başlarında doludizgin gelişmeye başlayan termodinamik, zaman 
kavramını kullanmayan mekanik dünya görüşünü zor duruma sokmaya başladı. 
Termodinamik, “eğer evren gerçekten bir makineyse, bu makine giderek yavaşlıyor; 
makinenin yararlı erkesi sızıyor” gibisinden bir saptamada bulunuyor ve zaman kavramına 
yeni bir anlam biçiyordu. 
 
 Bu gelişmenin ardından tarih sahnesine Darwin çıktı. Evren boyutlarında bozulmaya 
doğru olan genel eğilimin dirimsel dizgelerde geçerli olmadığını, tam tersine, karmaşadan 
düzene doğru bir gelişmenin gözlendiğini savunmaya başladı. Dirimbilim alanında canlanan 
zaman kavramı, termodinamik zamanla çelişiyordu! Zaman kavramı bilim dünyasını ikiye 
böldü: yalnızca “kapalı” dizgelere (eğer gerçek yaşamda böyle bir şey varsa!) uygulanabilen 
dinamik yasalar zamanın tersinir olduğunu savunurken, evrenin diğer tüm dizgelerine 
uygulanan termodinamik yasalar da zamanın tersinemez olduğunu savunuyordu. Ancak 
bilimdeki yarılma bu denli basit değildi! Zamanın tersinemez olduğunu savunanlar da kendi 
içinde ikiye yarıldı: kötümserler için “zaman oku” nun yönü düzenden karmaşaya; iyimserler 
için de karmaşadan düzene doğruydu”. 
 
 Zaman aykırıkanısına (paradoks) çözüm önerisi İlya Prigogine’den geliyordu. 
Özellikle dirimsel ve toplumsal dizgeler “açık” olduğundan mekanik yasalarla 
açıklanamazlar. Bu yöndeki bir çaba başarısızlıkla sonuçlanacaktır. “Kapalı” dizgeler için 
geçerli olan bir yasayı “açık” dizgelere uygulama çabası, IQ testinde, prizmatik bir takozu 
silindirik bir deliğe sokmaya çalışan çocuğun çabasına benzetilebilir. IQ  testinin yüksek 
çıkabilmesi için, silindirik, prizmatik ve konik takozlar sırasıyla, silindirik, prizmatik ve konik 
deliklere yerleştirilmelidir. Prigogine dizgeleri, 1) “Denge durumunda”; 2) “Denge 
durumuna yakın” ve 3) “Denge durumundan uzak” olmak üzere üç sınıfa ayırıyor. 
Sınıflamanın ölçütüne bu bağlamda değinmeyeceğiz. Prigoginci düşünceye göre dizgeler 
sürekli çalkantı durumunda olan alt dizgelerden oluşur. Dizgeye sürekli olarak özdek, erke ve 
bilgi akmaktadır. Belli bir zamanda tek bir çalkantı veya bunların uygun bir kombinasyonu 
dizgeyi “denge durumundan” hızla uzaklaştırıp sapak noktasına getirebilir. Dizgenin bu 
noktaya gelişi zorunludur. Ancak bu noktadan sonra bozulmaya mı yoksa bir üst düzeyde 
düzene mi geçeceğini şans belirleyecektir. Şans sözcüğü kesinlikle “yazgı” anlamında 
alınmamalıdır! Bu durumu toplumsal bilimler bağlamında en iyi açıklayan örnek Lenin’in  
“devrimci durum”  kuramıdır. Sosyal devrimler devrimci durumlarda gerçekleşir. Bunun için, 
insan istencinden bağımsız objektif koşulların  ortaya çıkması gerekir : üsttekilerin eskisi gibi 
yönetememesi, alttakilerin eskisi gibi yönetilmek istememesi, politik bir kriz, vb. toplumların 
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tarihinde zorunlu olarak ortaya çıkan sapak noktalarıdır. Eğer bu sapak noktasına o ülkenin 
işçi sınıfının temsilcisi olan parti hazırlıklı olarak gelmişse, Leninci terminolojide subjektif 
faktör, Prigoginci terminolojide iyi şans toplumu bir üst düzeyde örgütlenmeye götürebilir. 
Tersi bir durumda, Roma imparatorluğunda olduğu gibi toplum çürümeye gider.   
 
 Kısacası, Prigogine modelinde, “ya tersinir ya da tersinemez” veya “ya karmaşadan 
düzene ya da düzenden karmaşaya”  vb. gibisinden yalnızca bir seçeneği yeğleme durumu 
yok. Bu seçenekler, birbirini tamamen dışlayan uzlaşmaz zıtlar değil. “ Denge durumundan 
uzak”  dizgelerde süregelen doğrusal olmayan süreçleri ve karmaşık yapıya sahip destekleyici 
süreçleri ( bunlara bilgisayar bağlamında pozitif feedback, kimyada da otokataliz denir) 
dikkate alırsak fizik, dirimbilim ve toplumsal bilimlerdeki süreçleri birleştirebilme 
olasılığımız doğuyor. 
 
 İlya Prigogine ve arkadaşlarının önerisi, tersinir zamanla tersinir olmayan zamanı, 
düzenle karmaşayı, fizikle dirimbilimi, şansla zorunluluğu tek ve yeni bir çerçevede 
işlemektir. Bu çerçevede insan usuna, usa vurma ve özgür istence de yer vardır. Tüm bu 
gelişmeler, yaklaşık 300 yıl önce başlamış olan “klasik bilimi” sorgulayan yeni bir sürecin 
başladığını muştuluyor.  
 
 Ancak bugünü incelemeden önce, klasik fiziği ve onun düşünce dokumuzdaki yerini 
inceleyelim. Bugün olduğu gibi o dönemde de insanlığın bilinçaltındaki beklenti, denge, 
düzen, barış ve sükunetti. Bu beklenti bize eski evrenbilim ve din öğretilerinden kalan bir 
mirastır. Gezegenimizi bir koza gibi saran atmosfer dışına baktığımızda, ki bu bakış (son 
zamanlara dek) yalnızca optik bölgeye duyarlı gözlerimiz ve optik teleskoplarımızla oluyor, 
herşeyin dengede, sakin hatta “ölü” olduğunu görüyoruz. Eğer gözlerimiz radyo, X ve γ 
ışınlarına da duyarlı olsaydı evrenin ne denli kararsız, patlamalı ve kaotik olduğunu görecek 
ve bambaşka bir bilim geliştirmiş olacaktık. Bugün artık yüksek ve düşük erkelerdeki 
süreçleri algılayabilecek algaçlarımızla evrenin kaotik yapısına tanık olabiliyoruz. 
 
 Newton 28 Nisan 1686 da Principia adlı eserini Londra Kraliyet Topluluğuna 
sunduğunda insanlık tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. Newton kuramı, devinimin temel 
kavramları olan kütle, ivme ve eylemsizlik (atalet - inertia) açık ve duru bir biçimde 
tanımlanıyordu. Bu yasaların, bilime yapmış olduğu nicel katkıların yanısıra doğa felsefesine 
yaptığı nitel katkılar da çok önemliydi. Newtoncular, çekim yasasının doğal bir yasa olduğunu 
ve evrensel bir karaktere sahip olduğunu yayıyorlardı. Çağın çabası, “güneşin altındaki” 
herşeyi böylesi evrensel yasalarla açıklama yönünde gelişiyordu. Kendiliğinden gelişen, 
denetimden uzak gelişmelere açık kapı bırakılmamalıydı. Denge ve kararlılık bir kural, onun 
da ötesinde bir yasa olmalıydı.  
 
 Ancak Newton’un bu çıkışı kültürel çalkantıları da beraberinde getirdi. William Blake, 
Thomas Butts’a yazdığı 22 Kasım 1802 tarihli mektubunda Newtoncu dünya görüşüne olan 
tepkisini şu dizelerde sergiliyordu: “Tanrı bizi dar görüşlülükten ve Newton’un düştüğü 
uykudan korusun”. Aslında burada bir gerçeğe değinmeden geçemeyiz. Newtoncular, 
özellikle Roger Cotes, Newton mekaniğinin başarısına çok güveniyorlardı. Newton’un tam 
tersini düşünmesine karşın, Newtoncular, çekim kuramının son açıklama olduğunu, onun 
üzerinde başka bir açıklamanın olası olmadığını savunuyorlardı. Tipik bir  “son bilgi” 
saplantısı ! 
 
 İnsanlık, doğanın temel bir düzeyde basit ve kararlı olduğu “ilüzyonuna” Bohr’un 
atomun gezegen modeli ve Einstein’ın Birleşik Alan Kuramı bağlamlarında da kapılmıştı. 
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Zaman geçtikçe evrensel yasaların yalnızca kararlı dizgelerde geçerli olduğunu, diğer yandan 
evrenin büyük bir bölümünde evrimin, kararsızlıkların, basitlik yerine karmaşıklığın ve çok 
çeşitlili ğin süregeldiğinin ayırdına vardık. Ayrıca, temel doğa yasaları dediğimiz şeyler 
gerçekten temel mi? Zamanın ilerlemesiyle Tanrı’nın yerine doğa, ilahi yasalar yerine doğa 
yasaları geçmedi mi? 
 
 1927 yılında Solvay Konferansında Einstein ile Bohr arasında geçen o sıcak 
tartışmaların özünde Kuantum kuramı kapalı mı açık mı? daha derin bir düzeyde temel bir 
yasa arayalım mı aramayalım mı? seçeneklerinin savaşımı yatıyordu. Havada uçuşan kilit 
sözcükler “complete” ve “incomplete” idi. Bu sözcüklerin sözlük anlamlarını vermek yerine 
olayın özünü yansıtmaya çalışmanın daha önemli olduğunu sanıyorum. Solvay’de geçen 
tartışmanın özünde temel kuram ve yasalar bulma saplantısı, yani son bilgi saplantısı 
yatıyordu. Bu çaba mutlak olanı bulma çabasıydı.  
 
 Klasik fizik, Genel Görelilik ve Kuantum kuramlarının ortak yanı, buldukları 
“zaman”sız yasalardır. Newton yasaları, Genel Görelilik yasaları ve Kuantum yasaları 
statiktir, zaman değişiminden bağışıktır. Bu kuramlarda zaman, parçacığın yörüngesi 
üzerindeki bir noktanın uzay konsayılarını (koordinatlarını) bulmada kullanılan bir 
parametredir. Dengeyi, “zaman”sızlığı ve düzeni çok ama çok seviyoruz! Karmaşayı 
sevmiyoruz; oysa karmaşadan da düzen doğabiliyor.  
 
 Değişikliklerin, dönüşümlerin süregeldiği süreçlerin ardında gizlenmiş olan ilahi veya 
doğal yasaları arama isteğimizin kökenleri Lucretius ve onun hocaları olan Democritus ve 
Epicurus’e dek uzanır. Bu araştırmanın amacı, kuşkusuz, insanlığı doğa süreçleri karşısındaki 
anlamsız korkularından arındırmak, taptığı tanrıların sayısını azaltmaktı. Ancak programın 
sonuçları hiç de öngörüldüğü gibi olmadı: doğa bir robot, otomatik bir makine gibi algılandı. 
Bu, bir yandan doğanın aşağılanması diğer yandan da insanın doğaya yabancılaşması 
anlamına geliyordu. 
 
 Günümüzde termodinamik, moleküler biyoloji ve kimya alanlarında başlayıp bilimin 
diğer dallarına hızla yayılan bilimsel devrim, insana ve doğaya ilişkin bilgiler arasında bir 
uyum sağlamaya başlamıştır. Bu uyumun ana ölçütü deneydir. Deneyler, insanın doğayla yeni 
ve özgün türden bir iletişim sağlamasına yardımcı olur. Doğa, insanın deneysel 
sorgulamasına yanıt vermektedir. Özellikle evrenbilim, kuramsal fizik, parçacık fiziği gibi 
alanlarda doğaya “dar ceketler “ giydirme, söylemek istediğimiz şeyleri doğaya söyletme 
çabaları sürmektedir. Bilimsel çalışmaların “monolog” olmadığı unutulmuş görünüyor ! 
 
 Termodinamiğin yeniden kavramsallaştırılması, moleküler biyolojideki ve kimyadaki 
son gelişmeler, klasik fiziğin düşünce dokumuza işlediği, “...belli bir düzeyde evren basit ve 
tersinir temel yasalarla çalışmaktadır” düşüncesine kökten karşı çıkmakta ve bu görüşün 
kaba bir basitleştirme olduğunu savunmaktadır. Parmenides’den başlayıp  Spinoza ve 
Einstein’a dek uzanan dönemde belli bir felsefenin savunduğu görüş, zamanı, bir  “ilüzyon” 
olarak sunmakta, bilimsel rasyonalizasyonun yalnızca ölümsüz temel yasalarca 
anlatılabileceğini ileri sürmektedir. “Ya A... ya B ” biçiminde seçme alışkanlığımız bizi, özgün 
olanla evrensel olan; soyut ile somut; durmaksızın devinen ile durgun; iç ile dış; nicelik ile 
nitelik; kültüre bağımlı ilkeler ile “zaman”sız ilkeler arasında bir seçim yapmaya zorladı.   
Bilimin insani değerlerden kopuşunun temelinde bu seçme zorunluluğu yatıyor.  
 

 Fourier’nin formüle ettiği ısı yayılması, klasik dinamikte değil sözünü etmek, 
düşünülmesi bile olası olmayan tersinemez süreçleri gündeme getirdi. Fourier, “ısı akısı 
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sıcaklık gradyentiyle orantılıdır”  biçiminde son derece basit bir yasayı duyuruyordu. Daha 
sonra, tersinir süreçlerle tersinemez süreçleri ayırmak amacıyla “entropi” kavramı geliştirildi. 
Ancak seçme alışkanlığımız var  ya ! Tersinemez süreçleri, “dert kaynağı, tedirginlik ve 
üzerinde çalışmaya değmez” konular olarak niteledik. Oysa ki aynı dönemde, yani devrimler 
yüzyılı olarak anılan 19. yüzyılda, dirimbilim, yerbilim ve toplumbilimde tersinemez 
süreçlere tanık oluyorduk. 
 
 Fourier yasası evrensel bir özelliğe sahipti, ancak ısı iletkenliğini, Newton yasalarında 
tanımını bulan dinamik etkileşimlere başvurmaksızın açıklayabiliyordu. Yeni bir bilim dalı 
doğmuştu. Pozitivist  August Comte, bilimi, sınıflara ayırdı. İki evrensel yasa olan ısı ve 
çekim yasaları, birbirinin zıttı yasalar olarak tanımlandı: çekim, kendisine “uslu” bir biçimde 
başeğen eylemsiz kütle üzerine etkide bulunur. Kütle bu etkiyi, yalnızca kazandığı devinim 
biçiminde duyumsar. Isı ise özdeği dönüştürür, özdekdeki erke durumlarının değişikli ğini 
saptar ve özdeğin özünde değişikliklere neden olur. Bu bulgu, bir ölçüde “Newton’un 
uykusuna” düşmek istemeyen kimyacıların haklılığını gösteriyordu. Fourier’nin ısı yasası, 
özdeğin uzay zaman içindeki eylemsiz devinimiyle, kendine özgü etkinliği arasındaki ayrımı 
ön plana çıkarıyordu. Bu ayrım, bilimleri sınıflandırmada bir ölçek olarak kullanıldı. 
Pozitivist Comte, tüm bilimleri, denge adını verdiği ortak bir düzen altında sınıfladı: çekim 
kuvvetleri arasındaki mekanik dengenin yanısıra  ısısal denge kavramı sunuldu. 
 
 Termodinamik bağlamda ortaya çıkan ısı yayılması yasası ve pozitivist düşüncenin 
geliştirdiği ısısal denge kavramı, evrenbilimde spekülasyon enflasyonu yarattı! 
Termodinamiğin II . yasasının her ölçeklerde geçerli olduğu varsayımı, evrenin geçmişte 
fiziksel olarak olası olmayan bir durumda bulunacağı ve kaçınılmaz olarak gizli, doğaüstü 
güçlerin müdahalesi gerekliliğini dayattı. II . yasanın babası olan Clausius, evrenin ısı 
ölümüne gitmekte olduğunu savundu. Evrenin, sonsuz öklid uzayını dolduran gök 
cisimlerinden oluştuğu, yerel düzensizlikleri, genişleme veya çökmeyi dikkate almazsak,  
sabit bir oylum (hacım) ve sabit iç erkeye sahip bir dizge olarak düşünülebileceği sanıldı. 
Sabit oylum ve iç erkeye sahip bir dizgedeki tersinemez süreçler dizgeyi kaçınılmaz olarak 
“ısı ölümüne” götürecekti. Denge durumuna erişen evren sonsuza dek bu durumda kalacaktı. 
Termodinamik denge tanımına göre, basınç ve sıcaklık dizgenin her noktasında aynıdır. Bu 
durum çekirdek tepkimelerinin sonu demektir. Bu durumda canlı organizmalar da 
olmayacaktır. Evrenin, organik yaşamı destekleyemeyeceği anlamına gelen bu durum, 
Clausius’un ünlü “ısı ölümü”dür. 
 
 Sorun salt termodinamik veya evrenbilim bağlamında kalsaydı fırtınalar 
kopmayabilirdi. Fırtınalar koptu! Çünkü sorun, insan bilinci, insan ruhu gibisinden “nazik” 
konulara da sıçradı. Ruhun ancak özdekle birlikte varolacağı doktrinine inananlar için “ısı 
ölümü” bilinçli gerçeğin de sonsuza dek ortadan kalkacağı anlamına geliyordu. Bu sonuç, 
bilincin yalnızca canlı organizmalarda ortaya çıktığını savunan görüş için de olumsuzluk 
yaratıyordu.  
 
 Clausius ve Boltzmann gibi düşünürsek, yani “ evrenin kaçınılmaz olarak ısı ölümüne 
gittiğ”ni onarsak, zaman oku, evrenin en olası durumuna doğru yön kazanır. Bu saptamanın 
altında gizli bir varsayım yatmaktadır: evrenin hemen hemen denge durumunda olduğu 
varsayımı ! Bu varsayım ne fiziksel ne de filozofik anlamda haklı gösterilebilir. Eğer erke 
saçıcı yapıları ( dissipative structures ) dikkate alırsak (ki bu tür yapıların evrendeki tüm 
yapıların büyük bir çoğunluğunu oluşturduğunu rahatlıkla savunabiliriz) zaman okunun yönü 
de çoğu dizgelerde karmaşadan düzene doğrudur. Bugün, zamanın gerçek yönünün öz 
örgütlenmeye doğru olduğunu kanıtlayan birçok çalışma programı vardır. Fiziğin 
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“zaman”sızlığının  sağaltımını yapmaya yönelik çalışmalardan biri Einstein ile gelmişti. 
Einstein’ın yerel zamanı bu yönde atılmış bir adımdı. Ancak yerel zaman tersinir olma 
özelliğini taşıyordu. Bunun yanısıra, ışık hızının boşlukta sabit ve en büyük hız olduğu 
hipotezi zamanı uzaysallaştırıyor, fiziği ve evreni statikleştiriyor, Parmenides ve Spinoza’yı 
hortlatıyor, değişikli ği bir ilüzyon olarak görüyordu. Gerçek yaşamdaysa uzay zamansal  
boyutlar kazanır. 1966 yılında ilk kez gördüğüm güzelim İstanbul ile, son kez  1995’de 
gördüğüm çarpık metropol aynı şeyler değil !   
 
 Bugün bilimde gözlenen bu yeni gelişmelerin “gecikmişlik” nedenini İlya Prigogine 
ve Isabelle Stengers, “Order Out of Chaos” adlı kitaplarında şöyle dile getiriyorlar: “Zamanın 
yeniden keşfinin kökleri hem bilimin kendi tarihinde hem de bilimin bugünkü toplumsal 
yerinde yatmaktadır...titreşen kimyasal tepkimeler gibisinden birçok sonuçların bulgusu yıllar 
önce de yapılabilirdi. Ancak, denge durumunda olmayan bu dizgeler üzerine yapılan 
çalışmalar, o yılların kültürel ve ideolojik bağlamında engellendi”. Bugün benzer bir 
engelleme, Halton C. Arp’ın kuazarlar üzerine yaptığı çalışmalarda gözleniyor. Kuazarların 
sanıldığı gibi çok uzak cisimler olmadığı ve sergiledikleri kırmızıya kaymanın en azından bir 
bölümünün kozmolojik  (uzayın genişlemesinden kaynaklanan kırmızıya kayma) olmadığını 
gösteren Arp’ın elinden, Palomar Gözlemevinde sahip olduğu gözlem zamanı alınmış, 
çalışmaları “istatistiksel olarak zayıf” olarak nitelendirilmiş ve Büyük Patlama’ya açtığı 
onmaz yaralar gözlerden kaçırılmaya çalışılmıştır. Çağın bağnazlığı kendini, kuşkusuz, bilim 
alanında da gösterecektir.  
 
“Do ğa ve doğa yasaları gecenin karanlığına gizlenmişti. Bunun üzerine Tanrı, Newton’u 
yaratalım dedi!... Ve Newton’la birlikte herşey aydınlığa kavuştu”  
 
 Alexander Pope, kendisine ait olan yukarıdaki dizelerin, 1727 yılında ölen Newton’un 
mezar taşına yazılmasını önermişti. Newton, Pope ve birçok kişinin gözünde bir çeşit 
peygamberdi; bir dizi yasayı gün ışığına çıkarmış, insanlığı aydınlığa kavuşturmuştu. 19. 
yüzyılın şafağı söküyor ve gündoğumundan Newton yükseliyordu. Sergilediği doğa 
yasalarının yüceliğinin yanısıra başkalarına  söylettikleri de devasa boyutlara çıkıyordu. 
Kullandığı bilimsel yöntemi yorumlayanlar birbirleriyle çelişkili sonuçlara ulaşıyordu. 
Kimine göre bu yöntem, anlatımını matematikte bulan nicel deney yöntemiydi. Bu yorumu 
yapanlar, kimyasal tepkimelerde denge kavramını sistemli bir biçimde kullanan Lavoisier’i de 
kimyanın Newton’u olarak görüyordu. Bir başka gruba göreyse Newton, özgün bir gerçeği 
diğerlerinden yalıtıyor ve bu gerçeği temel alarak diğer olayların tümdengelimsel çıkarımı 
yapıyordu. Bu açıdan bakıldığında Newton’un dehası, O’nun pragmatizminde yatıyordu. 
Newton, çekim denen “şeyi” açıklama çabasına girmedi; çekimi bir gerçek olarak aldı, 
yasalarını bu gerçek üzerine oturttu. Burada elde edilen başarı üzerine yöntembilimciler, diğer 
çalışma alanlarında da benzer bir yöntemin onanmasını önerdiler. Newton’un bu otoriter 
yöntemi tıp alanına sıçradı. “Yaşam kuvveti” (vital force) kavramı yeniden canlandırıldı. Bu 
kuvvetin bir gerçek olduğu onanacak ve organik yaşama, sistemli, tutarlı bir açıklama 
getirilmeye çalışılacaktı. Kimya dalındaysa, özgün bir kimyasal etkileşim kuvveti olduğu 
sanılan “affinity”   gündeme geldi. Affinity kavramı, bazı kimyasal elementlerin bir başka grup 
elementle birleşme eğiliminde olduğu inancını yansıtıyordu. 
 
 “Bu arada bazı “gerçek Newtoncular” (Bu grup Newton’un kendisini de içeriyordu) 
bilim dallarının hemen hemen hepsinde ortaya çıkan kuvvetler çeşitlemesine karşı çıkıyor, 
vurgunun kuvvetlerden çok yasanın evrenselliğine ve açıklayıcı gücüne yöneltilmesini 
savunuyorlardı. Ancak iş işten geçmişti. Bilim alanında her şey, ama her şey “Newtoncu” 
kavramlar cinsinden açıklanmaya çalışılıyordu. İş burada da kalmamış, doğal düzenin 
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yanısıra, tinsel (moral), toplumsal ve politik düzen de denge cinsinden açıklanabiliyordu. 
Pozitivistler için Newtonculuk, yöntemin başarısı; “ortodoks” fizikçiler için matematiğin 
yönettiği mekanik dünya görüşü, romantik filozoflar içinse, doğal kuvvetlerin etkisi ve en 
güzel valslerin eşliğinde dans eden bir evren modeliydi. Kısacası, Newtoncu evren görüşünün 
baskın olduğu çağ, klasik bilimin altın çağıydı.  
 
 Ancak bugün bu altın çağ sona ermiştir; onunla birlikte, doğayla olan iletişimimize iyi 
bir temel oluşturduğuna inandığımız Newtoncu sağduyu da sona ermiştir. Newtoncu evren 
görüşü sona ermiş olmasına karşın, bilimin önüne açtığı araştırma alanları açısından ele 
alındığında, bu görüşün utkusunun sürdüğünü, ancak yine de yeni bir bilim ve doğa 
anlayışının tarih sahnesine çıkışını engelleyemediğini gözlüyoruz.  
 
 Bu arada özel olarak Newtoncu sağduyuya ve genel olarak bilime karşı eleştiriler 
yöneltilmektedir. Martin Heidegger, Arthur Koestler ve Alexander Koyre, bu eleştirilerin son 
yıllardaki önde gelen isimleridir. Adı geçen eleştirmenlerin görüşlerine bu bağlamda 
değinmeyeceğiz. Ancak bugün, bilimin gerçekçi olduğunu savunan kesimle, bilimin usa 
gelebilecek her şeyi üretebileceğini savunan kesimler arasında çok duyarlı bir denge 
bulunmaktadır. “Günümüzde denge, mistisizmin canlandırılmasından yana bozulmaktadır; 
ister medyayı isterse bilim alanının kendisini alın, mistisizmin özellikle evrenbilimciler 
arasında canlandığına tanık olacaksınız. Bazı fizikçi ve popüler bilim yazarları (örneğin Paul 
Davies) parapisikoloji ile kuantum fiziği arasında gizemli bir ilişkinin olduğuna işaret 
etmektedirler. Mayalanmakta olan yeni bilim, özellikle parçacık fiziği ve evrenbilimde ortaya 
çıkan ve mantıktan çok büyü alanına daha yakın olan nesnelerle (Macholar, WIMPler, 
sicimler, baryonik olmayan karanlık özdek türleri, Higgs alanları, vb) uğraşmıyor. Yeni bilim 
varlıklardan çok süreçlerle ilgileniyor. İlya Prigogine’in  tanımlamasıyla, “Yeni bilimin temel 
çabaları, kuramla uygulamanın; evreni şekillendirme isteğiyle evreni anlama isteğinin 
birlikteliğini sağlamaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için, deney ve gözlemcilerin inancının 
tersine yalnızca gözlenen gerçeklere bakmak yeterli değildir. Unutulmamalıdır ki, birçok 
alanda, örneğin mekanik devinimin tanımında, deneysel gerçeklerle en rahat ilişki kurabilen 
düşünce biçimi Aristo fiziğiydi! Yeni bilim, doğayla deneysel temelde bir iletişim yolu 
bulmuştur. Bu iletişimde edilgen gözlemler yerine etkin deneyler vardır. Yapılması gereken 
şey, fiziksel gerçeği beceriyle ele alıp incelemek, kuramsal tanımımıza olabildiğince yakın 
düşünceye dek gözlemektir. 
 
 Klasik bilim çağının hemen hemen her aşamasında gözlenen bilimsel uygulama - 
metafizik inanç birlikteliğinin yeni bilime bulaşmaması için üstün bir çaba harcanmaktadır. 
Laplace veya Maxwell’in demon’u, ya da Einstein’ın zar atmayan tanrısı gibisinden sonsuz 
bilgiye sahip “varlıklar” bilim alanından dışlanıyor. Demon veya Tanrı klasik çağda bilimsel 
usa vurma sürecinde önemli rol oynadı. Bu “varlıklar”, o dönemin fizikçilerinin, ötelemelerini 
(ekstrapolasyonlarını) nereye dek uzatabileceklerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. 
Yeni bilim, doğanın bilimsel betimlemesiyle doğanın sorgulanmasında kullanılan etkinlikleri 
birbirinden ayrı tutmadığı için Demon veya Tanrı gibisinden “varlıklara” gereksinim 
duymadığını savunuyor. 
 
 İlya Prigogine’e göre, “Klasik bilimin, edilgen evrene ilişkin mitolojik açıklamaları 
geçmişte kalmıştır; bu bilimin ölümü, filozofların eleştirisi veya deneysel - gözlemsel 
bilimcilerin çabalarından vazgeçmeleri sonucunda değil, bilimin iç gelişmesi sonucunda 
olmuştur” ( Ilya Prigogine & Isabella Stengers, Order Out of Chaos, 1985).  
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 Newton mekaniğinde doğanın statik bir çerçeveye sokulma çabasına tanık olduk! 
Dizgenin dinamiği problemini inceleyen denklemlerdeki değişkenleri “uygun” bir biçimde 
dönüştürerek, bileşenler arasındaki etkileşim tamamen ortadan kaldırıldı. Özgür parçacıklara 
indirgenebilir olan bazı dizgelerin, dinamik dizgelerin en basiti olduğuna inanıldı. Daha sonra, 
bir dizi fizikçi ve matematikçi, bileşenler arasındaki etkileşimi ortadan kaldıracak olan uygun 
değişken arama programına katıldı. Üzerinde en çok çaba harcanan sorun da “üç cisim 
sorunu” idi. Hem Yer hem de Güneş’ten etkilenen Ay’ın devinimi, “üç cisim sorununa” tipik 
bir örnektir. Bu üç bileşenden oluşan dizgenin dinamik çözüm çabaları sayısız kez yinelendi 
ancak olumlu bir sonuç elde edilemedi. 19. yüzyılın sonlarına doğru, Bruns ve Poincare “üç 
cisim sorununun” çözümünün olmadığını gösterdiler. İlk ileri sürüldüğünde bu bulgunun 
işaret ettiği gerçekler yeterince anlaşılamadı. Aslında Bruns ve Poincare’in bulgusu, dinamik 
dizgelerin basite indirgenebileceği inancının ölümü anlamına geliyordu ! Evrim geçiren, çok 
yönlü etkileşimlere giren doğa, kendisinin evrenselleştirilmesine, zaman’sızlaştırılmasına 
direniyordu. Kararsız dizgeler Laplace’ın “deterministik öngörülebilirliğini” yadsıyordu. 
 
 Prigogine’in karmaşa (kaos) kuramında kararlı ve kararsız dizge ayrımı sağlıklı bir 
biçimde  yapılmaktadır. Kararlı bir dizgeye örnek olarak, karşılıklı çekimle etkileşen iki cismi 
alalım; örneğin, Güneş'in çevresinde dolanan bir gezegen. Bu basit dizgede, gezegenin 
hızında, herhangi bir anda ortaya çıkan küçük bir değişiklik, gelecekte herhangi bir zamanda, 
belki de milyonlarca yıl sonra, gezegenin yörüngesinin biraz değişmesine neden olacaktır. 
Böylesi bir kararlılık, gerçekten tersinir olan dizgelere özgüdür. Kuramsal olarak, bir 
gezegenin hızını tersine çevirebiliriz. Eğer bu geri çevirme işini yaparken düştüğümüz ilk 
yanılgılar çok büyük değilse, gezegen, yörüngesini hemen hemen aynen izleyecektir. Eğer 
dizgenin kararlılığı çok az tedirgin edilirse, gezegenin milyonlarca yıl sonraki konumunu 
doğru bir biçimde öngörebiliriz. Yörünge önceden belirlenmiştir. 
 
 Ancak bu tür basit dizgeler oldukça enderdir. Genel anlamda bu tür dizgeler, 
doğadaki yaklaşık durumları veya doğadan türetilmiş soyutlamaları temsil eder. Modeli biraz 
daha gerçekçi kılmak amacıyla, bu dizgeye bir cisim daha ekleyelim: Güneş'in çevresinde 
dolanan, ancak gezegenin çekim alanından etkilenen bir kuyruklu yıldız (kuyrukluyıldızlar, 
gezegenlerden, özellikle Jüpiter'den etkilenirler.). Bu durumda elimizdeki dizge artık kararsız 
bir dizgedir. Gezegenimiz, Güneş'in çevresinde "sonsuza değin" dolanacaktır, ancak, sonlu 
sayıda yörünge çizdikten sonra kuyruklu yıldız, kaçınılmaz olarak gezegene o denli 
yaklaşacaktır ki, sonunda Güneş dizgesi dışına fırlatılacaktır.  
 
 Bu dizge kararsızdır, çünkü kuyrukluyıldızın hızında ortaya çıkan çok küçük bir 
değişiklik, aynı cismin konumunu zamanla eksponansiyel olarak değiştirir. Kısacası, bugün, 
kuyruklu yıldızın hız ölçümünde son derece küçük bir yanılgı da yapılmış olsa, göreceli 
olarak kısa bir zaman sonra (örneğin, birkaç yörünge sonra) kuyrukluyıldızın konumunu 
kabaca da olsa öngörmek ya da Güneş dizgesi dışına fırlatılıp fırlatılamayacağını öngörmek 
olası değildir. Benzer şekilde, eğer kuyruklu yıldızın hızını ters yöne çevirirsek, 
yapılabilecek en küçük bir yanılgı, zamanla hızla büyüyecek ve kuyruklu yıldızın başlangıç 
yörüngesine dönme olasılığı çok çok küçük olacaktır. 
 
 Bu durumu sergilemek amacıyla, Prigogine'in Texas Üniversitesi'ndeki çalışma 
arkadaşı T.Petrosky, bilgisayar öykünümü (simülasyonu) kullanmıştır. Model, yalnızca 
Güneş ve Jüpiter'den oluşan bir dizgede, bir kuyrukluyıldızın dizgeden tamamen 
fırlatılmadan önce kaç yörünge tamamlayacağını öngörmeye çalıştı. Modelde, yalnızca 
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yörünge hesaplarındaki doğruluk değiştirildi. Eğer hızlar milyonda bir doğrulukla hesapla-
nırsa, modele göre kuyrukluyıldız, dizgeye 757 yörünge boyunca bağlı kalacaktır. Doğruluk 
iyileştirilir ve yanılgı on milyonda bire düşürülürse, kuyrukluyıldızın dizgeye bağlılığı 38 
yörünge olacak; yüz milyonda bir yanılgı, 235 yörüngede; 10 16 da bir yanılgı, 17 yörünge 
olacaktır. Doğruluk derecesinin artması, öngörülerin tek bir çözüme doğru yayılma eğilimi 
göstermediğini sergilemiştir ! Hızına ilişkin mutlak ve sonsuz bilgi sahibi olmaksızın ve 
hesaplamalarda sonsuz doğruluk sağlanmaksızın, bir kuyruklu yıldızın yörüngesi 
öngörülemez. Ancak, bu bir "şans" etkisi değildir . Kuyrukluyıldız, yörüngesinin her 
noktasında, öykünüme programlandığı gibi, çekim yasalarının tam bir denetimi altındaydı. 
Öngörülemezliğin nedeni, üç cisim etkileşiminden kaynaklanan kararsızlıktır.  
 
 Ancak bu durum, bizim, geleceğe ilişkin yararlı öngörüler yapamayacağımız anlamına 
gelmez. Eğer öngörüde bulunmak istediğimiz zaman dilimi yeterince kısaysa, öngörüde 
bulunabiliriz. Kararsız dizgeler için bu zaman limiti, dizgeyi oluşturan parçacıklar arasında 
geçen zamanla ölçülür. Bir kuyruklu yıldız için bu limit, tek bir yörüngedir; bir gaz için ise 
saniyenin çok küçük bir dilimidir. Bununla birlikte, yararlı istatistik öngörülerde de 
bulunabiliriz; kuyrukluyıldız dizgeden, belki de 150 yıl sonra kurtulacaktır. Birçok dizge 
kararlı duruma yeterince yakın olduğundan, bunların kararsızlığını boşlayabiliriz. Çünkü, bu 
dizgelerin kararsızlıklarının büyüme oranı, kaygılanmamıza gerek bırakmayacak denli 
uzundur. Örneğin, Güneş dizgesindeki gezegenlerin yörüngeleri, günümüzden yirmi milyon 
yıl sonrasına değin olan zaman diliminde öngörülebilir olmasına karşın, bu zamanın 
aşılmasıyla birlikte öngörülemezlik başlayacaktır. Evrenbilimde "karanlık özdek" sorunu 
çevresinde süregelen tartışmaların özünde virial kuramının işaret ettiği sonuçlar yatar. Virial 
kuramı klasik bir kavramdır; evrenin algılayabildiğimiz çevreni içindeki süreçlerde denge 
durumunun baskın olduğu beklentisi içindedir. Ancak, evrendeki bazı yapıların denge 
durumundan oldukça uzak olduğunun gözlemler sonucunda belirlenmesi üzerine bu beklenti 
çökmüş ve denge varsayımının korunabilmesi amacıyla bir çeşit görünmeyen, karanlık 
özdeğin varlığına bel bağlanmıştır. Gökada kümeleri, gökadalar, hatta gökada içindeki bazı 
yapılar, denge durumundan olabildiğince uzaktır. Bu tür yapıları açıklamaya çalışan modeller 
bu yapıların denge durumundan oldukça uzak olduğu gerçeğini gözönüne almak zorundadır. 
Bunu yapmayıp, evrenin doğası bilinmeyen karanlık özdekle dolu olduğunu düşlemek yanlış 
hayalet avcılığına götürür ! 
 
 Denge durumundan olabildiğince uzak olan yapıların fizik ve kimyası üzerine 
ayrıntılı çalışmalar yapılmış, bu çalışmalardaki bazı kavramların gökbilim ve evrenbilimle 
ili şkisi kurulmuştur. Eğer gökada kümeleri vb. olayların denge durumundan olabildiğince 
uzak olduğunun ayırdına varabilirsek, karanlık özdek sorunu ortadan kalkar. Bu yeni bakış 
açısı, Prigogine ve arkadaşlarının erke saçıcı yapıların  doğası üzerine yaptığı çalışmalardan 
kaynaklanmıştır. 
 

 Değişik amaçlı uzay yolculuğuna gönderilen uydular, mutlak biçimde kararlı, 
öngörülebilir ve tersinirdir. Benzer şekilde, hemen hemen tüm elektriksel ve mekanik 
aygıtlar da kararlılık üzerine tasarlanmıştır. Bu nedenle, tersinir yasalar bu aygıtlarda oldukça 
iyi i şlerliktedir.  
 
 Görüldüğü gibi, bizim, zamanın tersinir olduğunu varsayan yasalarımız, yalnızca 
gerçeğe yaklaştırmadır. Eğer, herhangi bir dizgede, parçacıkların devinimini geriye 
çevirebilir ve onların eski yörüngelerini aynen izlemelerini sağlayabilirsek, bu durumda, 
zaman gerçekten tersinir olabilir. Ancak daha önce de öngördüğümüz gibi, bu, sonsuz 
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doğruluk gerektiren bir işlemdir ve gerçekleştirilemez. Bu durum, bizim bilgilenme 
sürecimize bir sınır dayatamaz. Bunun nitel bilinçle bir ilgisi yoktur. Yalnızca, ne 
yapılabileceğinin  bir sınırıdır. Kuramsal olarak olası hiçbir süreç, bu hızları sonsuz 
doğrulukla geri çeviremez.  
 
 Kısacası, zamanda tersinemezlik, dizgenin kararsızlığından türetilir. Küçük ölçekli 
dizgeler de içerilmek üzere tüm gerçek dizgeler, şu veya bu biçimde kararsızdır. Bazı 
dizgelerse o denli yavaş evrim geçirir ki, bunlara kararlı dizgeler diyebiliriz. Yalnızca, tüm 
etkilerden düşsel olarak arındırılmış, soyut dizgeler mutlak bir biçimde kararlı olabilir. 
"Tersinir zaman" sorunu ortaya çıkıyorsa, bu, bilim adamlarının, gerçeği uygun olmayan bir 
biçimde soyutlaştırması ve oldukça yüksek doğruluğa sahip eşitliklerinin mutlak ve sonsuz 
yanılgısızlığa sahip olduğuna inanmalarındandır. Nitel olan, ilizyon olan şey tersinemez 
zaman değil, tersinir zamandır. Gerçek dünya, sürekli olarak varoluşa yükselir. Evren, 
kararsızlıklar ve karşılıklı etkileşimlerin öngördüğü sonsuz karmaşık bir doku tarafından 
sürekli olarak yenilenir.  
 
 Bu aşamada karşımıza başka bir soru çıkmaktadır: dizgenin karmaşıklığı ve dizgede 
ortaya çıkan çalkantılar dizgenin yapısal kararlılığını ne denli etkilemektedir? Dizge ne denli 
karmaşıksa, kararlılığını tehlikeye düşürebilecek çalkantı türü de o denli çoktur. O zaman 
nasıl oluyor da ekolojik veya insan örgütlenmeleri gibisinden karmaşık dizgeler varlıklarını 
sürdürebiliyorlar? Bu dizgeler nasıl oluyor da sürekli karmaşa durumundan kaçınabiliyorlar? 
İletişim ve/veya sızma (difüzyon) gibisinden kararlı durumu sağlayıcı etkiler bu sorulara 
kısmen yanıt verebilir. Karmaşık dizgelerdeki türlerin ve bireylerin birbiriyle çok çeşitli 
etkileşim içinde olduklarını biliyoruz. Bu dizgelerin çeşitli bölgeleri arasında süregelen 
difüzyon ve iletişim, kararlılığın sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. İletişim yoluyla 
kararlılığı koruma ve çalkantı yoluyla kararsızlık ortaya çıkarma eğilimleri bu tür dizgelerde 
birbiriyle sürekli yarışmaktadır. Bu yarışmanın sonucu kararlılığın sınırını belirler. Bu 
gelişmeler, yarışmalar, sözcüğün tam anlamıyla evrimdir. Tepkime difüzyon eşitliklerinde 
olsun, türbülans durumundaki akışkanlarda olsun evrimin kesin bir çizgisi yoktur. Dizge, 
sapak noktasının heriki yanına doğru da evrim geçirebilir. 
 
 Ancak, dizgenin boyutlarını sapak parametresi olarak alırsak durum farklı olur. Bu tür 
dizgeler zamanla tersinemez büyüme, tersinemez evrim üretir. Bu evrim ister ekolojik ister 
toplumsal olsun, bileşenlerini zamandan bağımsız varsayamayız. Bu nedenle evrim, dizgenin 
tanımını değiştirecektir. Dizgenin tanımının yanısıra yapısal kararlılığı da değişikli ğe uğrar. 
Dizgeye küçük niceliklerde sunulan yeni bileşenler, dizgenin eski bileşenleri arasında bir dizi 
yeni tepkimelere yolaçar. Yeni tepkimeler dizisi, dizgenin bir önceki işlevsel biçimiyle yarışa 
girer. Eğer dizge bu tür yeniliklere karşı “yapısal” olarak kararlıysa, yeni işlev biçimi kendini 
dizgeye kabul ettiremeyecek ve “yenilikçiler” de varlıklarını sürdüremeyeceklerdir. Ancak, 
yapısal çalkantı kendini başarılı bir biçimde dayatırsa, yani dizge çalkantıyı ortadan 
kaldıramadan önce çalkantı tüm dizgeyi sararsa, dizge yeni bir işlev biçimini onamak zorunda 
kalacaktır. Bunun sonucunda dizgenin etkinliği yeni bir biçime bürünecektir. Burada vurgu, 
dizgenin küçük ölçekli yapısıyla büyük ölçekli yapısı arasındaki ilişkidedir. Evrimci 
kuramların en önemli sorunlarından biri, büyük ölçekli yapılarla küçük ölçekli olaylar 
arasında kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkan feedback süreçlerindedir. Diğer bir deyişle, 
küçük ölçekli olayların ortaya çıkardığı büyük ölçekli yapılar, küçük ölçekli süreçleri yeniden 
düzenleyecektir. 
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 Fizikten ödünç alınarak, dirimsel ve toplumsal evrimlerde, ekonomik süreçlerde 
kullanılan kavram ve yöntemlerin kullanılışını haklı göstermek olası değildir. Haklı 
gösterilmenin ötesinde bu kavram ve yöntemlerin kullanılışı büyük şanssızlıktır. Bu örnekler 
içinde en yaygın olanı optimizasyondur. Leibnitz’in geliştirmiş olduğu felsefe, ”içinde 
yaşadığımız dünya, olası dünyalar içinde en iyi olanıdır” biçiminde formüle edilmiştir. İnsan 
toplumlarının yönetim biçimi ve ortaya çıkan baskı unsurları birey ve grupların davranış 
biçimini “yontacak” yöndedir. Ancak, birey ve grupların varlıklarını sürdürme savaşımında, 
optimizasyonu önemli bir parametre olarak almak, neden ile sonucu birbirine karıştırmak 
tehlikesini de beraberinde getirir. Optimizasyon modelleri ne kökten dönüşüm olasılıklarını ne 
de dizgeye dayatılan eylemsiz kısıtlamaları dikkate alır. Bu kısıtlamalar, dizgeyi eninde 
sonunda felakete sürükleyebilir. Hem eylemsizliği hem de öngörülemez olayların olasılığını 
dikkate alabilmek için tarihin “açık”  karakterini, özünde varolan temel belirsizliği 
unutmamalıyız. “Açıklık”  ilkesi, Karl Popper’ın, The Open Universe adlı eserinde tanımladığı 
gibi anlaşılmalıdır: “Gelecek, hiçbir biçimde geçmiş veya şimdiki zamanda içerilmemiştir ”    
(s. 3). “Laplace’ın ve dalga mekaniğinin düşlediği kapalı evreni yadsımak, usa en yatkın 
davranış biçimidir. Evrenimiz kısmen nedensellik, kısmen olasılık ilişkilerinin geçerlikte 
olduğu ve kısmen de açık, yani sürekli yeni şeylerin ortaya çıktığı bir evrendir”  (s. 130).  
 
 Bu aşamaya dek gerçeği  kuş bakışı  gözledik. Alev, plazma, lazer gibi çok ilginç 
konulara değinmedik. Bu oluşumlar, denge dışı ortamlarda gelişen kararsızlıklardır. Doğa, 
çeşitlilik ve yenilik yönünden oldukça zengindir. Kavramlar evrim geçiriyor; zaman yeniden 
“keşfediliyor”. Zamanın değişik özellikleri fiziğe giderek daha çok sızıyor. Klasik fiziğin 
özünde bulunan “sonsuz bilgiye sahip olma tutkusu” giderek bırakılıyor. Doğa bilimleri ve 
toplum bilimlerine tarih giderek daha çok giriyor. Zaman, şimdi de fizik bilimine girmeyi 
başarmıştır.  
 
 Kararsızlıklar ve tersinemez süreçler yumağı olan yaşam, fizikçilere artık “düşen 
cisim” denli doğal geliyor! Doğal, öz örgütlenme süreçleriyle, düşen cisimlerin ortak yanı 
nedir? Kuvvetler ve yörüngeler bilimi olan dinamikle karmaşıklıklar, doğal evrimler ve 
süreçler bilimi olan dirimbilim arasındaki bağ nedir? 
 
 19. yüzyılın sonlarında tersinemezliğin sürtünme, viskozite ve ısınmayla bağı olduğu 
düşünülüyordu. O zamanlar tersinemezlik, beceriksizliğimize, makinelerimizin kusurlu 
oluşuna bağlanıyordu. Doğanın tersinir süreçlerden oluştuğu sanılıyordu. Bugün bu 
düşünceleri savunmak artık olası değildir. Fizik bile tersinemez süreçlerin yapıcı rolünü 
onamış durumdadır. 
 
 Artık sorumuzu sorabiliriz: Basit, temel davranış biçimleriyle ilgilenen fizik ile 
karmaşıklıklar, çeşitliliklerle ilgilenen dirimbilim arasındaki ilişki nedir? Doğaya bakış açıları 
birbirinin tam tersi olan bu iki bilim dalı arasındaki ilişki nedir? Aynı dünyaya iki farklı 
biçimde bakabilir miyiz? 
 
 Newton zamanında olduğu gibi bugün de bu iki bilim dalı karşı karşıya gelmiş 
durumda. Bilimin üretmiş olduğu ilk sentezin, Newton sentezinin niçin başarılı olamadığını 
şimdi anlamış bulunuyoruz. Kuvvetler etkileşimi özdeğin sergilediği karmaşık ve tersinemez 
davranışları açıklayamaz. Peki, o zaman, varoluş (Being) ile süregelen (becoming) arasındaki 
boşluğa köprüyü nasıl kuracağız? Birbiriyle çelişki içinde olan ancak içinde yaşadığımız 
dünyayı bize uyumlu bir biçimde anlatacak olan bu iki kavrama da gereksinmemiz var! 
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 Newton fiziğinde evrensel sabit yoktur. Bu nedenle Newton yasaları için evrenseldir 
denir. Tüm ölçeklerdeki cisimlerin devinimi (atom, gezegen, yıldız, gökada, vb) tek bir 
yasayla açıklanabilir. Daha sonraki dönemlerde keşfedilen evrensel sabitler, düşüncelerimizde 
kökten değişiklikler yapmamıza neden oldu. Fizik ışık hızını (c) standart aldı ve cisimlerin 
hızını c ile karşılaştırarak “düşük”, “relativistik” ayrımını yaptı. Benzer şekilde h Planck sabiti 
de kütlelere göre bir ölçek oluşturdu. Evrensel sabitler eşdağılım (homojenite) ilkesini ortadan 
kaldırdı. Bunun yanısıra, nesnellikle ilgili yeni bir kavramın gelişmesine de katkıda 
bulundular. Hiçbir gözlemci, ışığın boşluktaki hızından daha büyük hızlarla sinyal 
gönderemez. Bu hipotezin ardından gelen sonuç şu olmuştur: Birbirinden belli uzaklıklarda 
ortaya çıkan iki olayın mutlak eşzamanlılığından sözedemeyiz; eşzamanlılık, ancak belli bir 
başvuru dizgesine (referans sistemi) göre tanımlanabilir. Newton yasaları gözlemciyi “fiziksel 
varlık” olarak görmedi. Görelilik kuramı, gözlemciyi ve gözlenen doğayı birlikte ele aldı. 
Gerçi gözlemci belli bir anda yalnızca belli bir yerdeydi ama yine de insan niteliği doğaya 
katılmış oluyordu. Ancak bu insan etmeni fiziğin subjektifleştirilmesi ( yeğlemelerimizi ve 
inançlarımızı yansıtan sonuçların çıkarılması yönünde bir çaba değildi) anlamına gelmiyordu. 
Görelilik, gözlemciyi de gözlenen dünyada düşünen fiziktir. Doğa ile olan iletişimin başarılı 
olabilmesi için gözlemlerin doğanın içinde yapılması gerektiği iletisini veren bir gelişmedir.  
 
 Görelilik, klasik fiziğin nesnellik kavramını değiştirdi. Ancak, klasik fiziğin temel bir 
özelliği olan doğanın tamamlanmış (complete) betimlemesini verme isteğini değiştiremedi. 
Görelilik kuramından sonra artık hiçbir fizikçi, evreni dışarıdan gözleyen bir demonun 
varlığından sözedemez oldu. Ancak üstün yeteneklere ve zekaya sahip bir “matematikçi”nin 
varlığından vazgeçilemedi. Einstein’e göre bu üstün matematikçi ne hile yapıyor ne de zar 
atıyordu. Bu matematikçi, evrenin tamamlanmış formülünü bilen bir dehaydı! Bu açıdan 
bakıldığında Görelilik Kuramı klasik fiziğin devamıdır. 
 
 Diğer yandan kuantum kuramı geçmiş ile olan tüm bağları gerçek anlamda koparan ilk 
fiziksel kuramdır. Kuantum mekaniği, insanı doğanın içinde ele alır. Kuantum fiziğine göre 
insan, çok sayıda atomdan oluşan “ağır” bir varlıktır. Işık hızının doğuracağı sonuçların daha 
iyi anlaşılabilmesi için Einstein, kendisini bir fotona binmiş  düşledi. Ancak kuantum 
mekaniği insanın bir foton veya elektrona binemeyecek denli “ağır” olduğunu savunarak bu 
düşünce deneyini yadsıdı.  
 
 Kuantum mekaniğinin tarihi, tüm yeni kavramların tarihi gibi karmaşık ve 
beklenmedik olaylarla doludur. Bu tarihsel gelişmeler yerine onun varlık (being) ile 
süregelen (becoming) arasındaki köprü rolüne değinelim. Aslında kuantum kuramının doğuşu 
böyle bir köprüye olan gereksinmenin bir ürünüdür. Planck, özdek ile ışınım arasındaki 
etkileşimle ilgilenmişti. Boltzmann, özdekle özdeğin etkileşimini çözmüş, bundan esinlenen 
Planck da özdekle ışınımın etkileşimini çözmeyi arzulamıştı. Planck, denge durumuna doğru 
giden tersinemez süreçler için kinetik bir model bulmayı amaçlıyordu. O daha çok ısısal 
dengede geçerli deney sonuçlarının peşindeydi. Ancak, kendisinin de beklemediği bir 
biçimde, özdekle ışınım arasındaki erke alış verişinin kuantlaşmış adımlarla olduğu 
varsayımını kullanmak zorunda kaldı. Bu varsayım yeni bir evrensel sabitinin, kuantlaşmış 
adımların “boyutunu” ölçen h sabitini gündeme getirdi.  
 
 Genel Görelilik, Newton’un mutlak uzay ve zaman ilüzyonunu; kuantum fiziği, 
Newtoncuların bir düşü olan denetlenebilir ölçüm süreçleri düşünü; kaos kuramı da 
Laplace’ın fantazisi olan deterministik öngörülebilirliği silip süpürdü. İşte önümüzdeki 
dönem bilimsel çalışmalara damgasını vuracak olan üç program!  
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Tanrı parçacığı – The God Particle 
 

Leon Lederman’ın Dick Teresi ile birlikte yazdığı The God Particle adlı kitap Houghton 
Mifflin Company tarafından 1993 yılında basıldı. Leon Lederman 1961 yılında Columbia 
üniversitesinden Schwartz ve Steinberger ile birlikte yaptıkları deneyde nötrinoların varlığını 
kanıtladılar. Brookhaven’daki 30 GeV erke (enerji – ERP)  düzeylerinde çalışan AGS 
(Alternating Gradient Synchrotron) ile protonları bir hedefe hızlandırıp çarpıştırdılar. 1 
saniyede 1011 (yüz milyar) çarpışmanın gerçekleştiği deneylerde nötronlar, protonlar, bazen 
anti protonlar ve diğer parçacıklar üretildi. Deneyde pionların %10 denlisi bozunuyor birkaç 
milyar nötrino üretiliyordu. Ancak üretilen nötrinoların çok azı yaklaşık 12 metre 
kalınlığındaki çelik hedefe doğru yöneliyordu. Bu çelik duvarın yaklaşık 30 cm arkasında 
kıvılcım odası (spark chamber) denen bir algaç (dedektör), gelecek nötrinoları bekliyordu. Bu 
3 biliminsanının hesaplamalarına göre, eğer şansları yaver giderse, alimünyum kıvılcım 
odasında 1 haftada bir nötrino çarpışması algılanacaktı.   
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 İki tür nötrino çarpışması bekliyorlardı: (1) nötrino alüminyum atom çekirdeğiyle 
çarpıştıktan sonra 1 müon ve uyartılmış aluminyum çekirdeği gözlenecekti, veya (2) nötrino 
aluminyum çekirdekle çarpışacak, bir elektron ve uyartılmış aluminyum çekirdek 
algılanacaktı.  
 
 8 aylık deney süresinden sonra 56 adet nötrino çarpışması algıladılar. Veriler 
değerlendirildi ve doğada en az iki tür nötrino olduğu saptandı. Bunlardan biri elektronla 
ili şkili diğeri de müonlarla ilişkiliydi. Yaptıkları deneylerde ortaya çıkan bu iki tür 
nötrinolara, elektron nötrino ve müon nötrino adlarını verdiler.  
 
 1961 yılında gerçekleştirilen bu deneyden tam 27 yıl sonra 1988 yılında Fizik dalında 
Nobel ödülü kazandılar.  
 
 Leon Lederman fizik dünyasındaki araştırmaları, kuramsal modelleri, 
biliminsanlarının sevinçlerini ve düş kırıklıklarını güldürü sanatıyla okuyucusuna aktardığı bu 
kitabında parçacık fiziği ve evrenbilimdeki gelişmeleri tarihsel akışı içinde aktarıyor. Higgs 
alanı, Higgs parçacığı Higgs bozonu olarak anılan bu “Tanrı Parçacığı”nın serüvenini 
kendisinden dinleyelim. Bazı konulara ilişkin görüşleri 15 yıl önceki görüşler de olsa, 
güncelliğini koruyor. Bugün CERN’de yapılan deneylerin neyi amaçladığını sıradan bir 
kişinin anlayabileceği yalınlıkta aktardığı için okumaya değer.  
 

Aşağıdaki satırlar kitabın ilgili bölümlerinden yaptığım çevirileri içeriyor. Paragraf 
başları ve sonlarına konması gereken tırnak işaretlerini (“ ”) koymuyorum. Erke, özdek, 
bakışıklık, vb. öz Türkçe sözcüklerin İngilizce veya Türkçe’ye yerleşmiş biçimlerini ilk 
göründükleri yerde parantez içinde ve ERP yazarak belirteceğim. Çünkü diğer parantezler 
Lederman’dan.  Okuyucu, yazının geri kalan bölümünün Leon Lederman ve Dick Teresi’ye 
ait olduğunu unutmamalı. İyi okumalar diliyorum.  

 
 

Parçacık fiziğinin “standart modeli”nde tamamlanması gereken birkaç noktanın yanısıra  
tamamlayamayacağımız noktalar da var. Bu iki cephe, standart model ve modelin geleceği 
için önemli. Bu arada deneysel cephede kazanılmış olan birkaç utkudan sözetmeliyim. Bu 
kazançlar küçük ölçekli dünyaya ilişkin bakış açımızın sağlam temellere oturduğunu 
gösteriyor.  
 
 Standart modelde sıkıntı yaratan iki zayıf yan bulunuyor. Birincisi modelin 
tamamlanmamış olmasıyla (incompleteness – ERP) ilgili. 1993 yılı bilgilerinden sözedersek 
“top kuark” hala gözlenemedi. Nötrinolardan birisi (tau nötrino) dolaysız olarak gözlenemedi 
ve gereksinim duyduğumuz sayılardan çoğunun doğruluk derecesi yeterli değil. Örneğin, 
nötrinoların durgun kütleye (rest mass – ERP) sahip olup olmadığını bilmiyoruz. CP 
bakışıklığının nasıl bozulduğunu (CP symmetry violation – ERP) bilmemiz gerekiyor; bu 
süreç özdeğin kaynağına ilişkin bir süreçtir. Daha da önemlisi, standart modelin matematiksel 
tutarlılığını koruyabilmek için modele yeni bir olguyu, Higgs alanı adını verdiğimiz olguyu da 
katmamız gerekiyor. Standart modelin ikinci eksik yanı tamamen estetik açıdan bir eksiklik. 
Standart model çoğu kişi için yeterince karmaşık bir model ve bu kişiler standart modeli daha 
basit bir dünya görüşüne giden yolda bir durak olarak görüyor. Higgs düşüncesi, ve bu 
düşünceye eşlik eden Higgs bozonu standart modelin tüm sorunları için gerekli bir parçacık; 
bu nedenle adına Tanrı Parçacığı diyorum. 
  
Gizemli Bay Higgs    
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Çevresi 54 mil olan bir tünel kazıyoruz. Amacımız, Higgs adını verdiğimiz, başımıza dertler 
açan bu parçacığı tuzaklamak. Bunun için parçacık demetlerinin hızlandırılacağı ikiz tüp 
içeren Süperiletken Süper Çarpıştırıcı (SSC – Superconducting Super Collider – ERP) 
yapıyoruz. Tüm zamanların en büyük “başağrısı” olan bu nesne,  tüm evreni sarmış ve 
özdeğin gerçek doğasını anlamamızı engelleyen bir hayalet!  
 
 Gerçeği görmemizi engelleyen bu görünmeyen engel Higss alanı olarak anılıyor. 
Evrenin her köşesine sızmış olan bu hayaletin ortaya serdiği fiziksel ve felsefi sorunlar 
fizikçilerin tüylerini diken diken ediyor. Higgs alanı kara büyüsünü bir parçacık aracılığıyla 
gerçekleştiriyor. Bu parçacığa da Higgs bozonu diyorlar. SSC nin yapımının temel nedeni işte 
bu Higgs bozonu. Yalnızca SSC nin erişebileceği erke düzeylerinde Higgs bozonu 
gözlenebilecek, veya biz öyle sanıyoruz. Bu parçacık günümüz fiziğinin odak noktasında 
bulunuyor; özdeğin yapısını anlamamız için kilit öneme sahip ancak öylesine kaçak ki bu 
nedenle adını Tanrı Parçacığı koydum. Niçin Tanrı parçacığı? Eğer Allahın Belası parçacık 
deseydim yayınevi kitabın yayınlanmasına izin vermezdi, oysa ki kötü, berbat, çirkin doğası 
ve maliyeti nedeniyle en uygun isim bu olurdu. 
 
 Higgs parçacığı kütlesiz parçacıklara kütle veriyor ve evrenin gerçek bakışıklığını 
(simetrisini – ERP) bozuyor. Bu yeni ve garip bir düşünce. Higgs’in son amacı (bu bilim 
değil, felsefesi) daha eğlendirici, daha karmaşık bir dünya yaratmak olabilir. 
 
 Bu yeni düşünceye göre uzay Higgs alanı denen bir alana sahip, tüm boşluğu sarıyor 
ve uzayın her köşesinde aynı özelliklere sahip. Bunun anlamı şu: açık bir gecede yıldızlara 
bakarken bu alana ve ardındaki yıldızlara bakıyorsunuz. Bu alandan etkilenen parçacıklar 
kütle kazanıyor. Yalnızca bu özelliği düşündüğümüzde çok da çarpıcı bir durumla karşı 
karşıya değiliz, çünkü parçacıklar (gauge) alanlardan, çekim alanından elektromanyetik 
alandan erke kazanabilir. Örneğin, kurşun bir bloğu Eiffel kulesine çıkardığımızda onun 
konumunu Yer’in çekim alanı içinde değiştirdiğimiz için kurşun blok çekimsel gizilgüç 
(potansiyel – ERP) erke kazanacaktır. Einstein’ın ünlü bağıntısına göre, E = mc2, kurşun 
bloğun gizilgüç erkesindeki artış kütlesindeki artışa denktir. Bu örnek, Yer – kurşun blok 
dizgesindeki (sistemindeki – ERP)  kütleyle ilgili. Şimdi Einstein’ın kuramına küçük bir 
karmaşıklığı ekleyelim. m kütlesi aslında iki bileşenden oluşur. Birisi, m0 durgun kütle, 
parçacık laboratuvarda durgun durumdayken ölçülen kütlesi. Diğeri, parçacığın devinim 
sırasında (örneğin protonların Tevatron’da hızlandırıldıkları sırada) veya bir çekim alanında 
gizilgüç erkesindeki artış nedeniyle “kazandığı” kütle. Benzer bir dinamiği atom çekirdeğinde 
görüyoruz. Örneğin, ağır hidrojenin (deuterium) çekirdeğini oluşturan protonla nötronu 
birbirinden ayırırsanız, toplam kütle artar.  
 
 Ancak, Higgs alanında kazanılan gizilgüç erkesi bildiğimiz diğer alanlarda kazanılan 
erkeden birkaç yönüyle farklıdır. Higgs alanında kazanılan kütle aslında durgun kütledir. 
Higgs kuramının en çetrefilli yanı, tüm durgun kütlenin Higgs alanında üretildiği 
saptamasıdır. Diğer fark, değişik parçacıkların Higgs alanından kazandığı kütle değişik 
niceliklerdedir. Kuramsal fizikçiler standart modeldeki parçacıkların kütlelerini, her birinin 
Higgs alanıyla ne denli güçlü biçimde eşleştiğinin bir ölçüsü olarak sunuyorlar. 
 
 Higgs alanının kuarkların ve leptonların kütlelerini nasıl etkilediğine ilişkin bilgi bize 
Pieter Zeeman’ın 1896 yılında gerçekleştirdiği bulguyu anımsatıyor: atoma uygulanan 
manyetik alan tayf çizgilerinin yarılmasına neden olur. Manyetik alan (bunu Higgs alanına 
benzetelim) uzayın bakışıklığını bozar. Örneğin, manyetik alandan etkilenen bir erke düzeyi 
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üçe yarılır; A erke düzeyi manyetik alandan erke kazanır; B erke düzeyi manyetik alan 
nedeniyle erke yitirir ve C erke düzeyinin erkesinde hiçbir değişiklik olmaz. Ancak bugün biz, 
kuantum elektromanyetizmiyle bu durumun nedenini biliyoruz.   
 
 Bugün, Higgs alanından kazanılan kütle artışını denetleyen kuralların ne olduğunu 
bilmiyoruz. Ancak şu soru zırt pırt karşımıza çıkıyor: kütle kazanımı niçin belirli bir desen 
oluşturmayan W+, W− ve Z0 parçacıkları, kuarklar (up, down, charm, strange, top ve bottom) 
ve leptonlar için geçerli? Bu parçacıkların kütlelerinin elektron kütlesinden olan farkları 
şöyle:........Bu tuhaf düşünce – Higgs – elektrozayıf kuramın oluşturulmasında büyük bir 
başarı gösterdi. Bu kuramda Higgs alanı elektromanyetik ve zayıf kuvvetlerin birlikteliğini 
gizleyen bir etmen olarak önerilmişti. Bu birliktelikte iletişimi sağlayan, elektrozayıf kuvveti 
gerçekleştiren 4 tane kütlesiz parçacık var – W+, W−, Z0 ve foton – sonra hoop, işte buyurun! 
W’lar ve Z Higgs alanının özünü sömürür ve ağırlaşırlar; fotona bir katkı olmaz. Elektrozayıf 
kuvvet dağılıp zayıf (çünkü kuvvet taşıyıcıları çok şişman) ve kütlesiz fotonlarca taşınan 
elektromanyetik kuvvete ayrışır. Kuramsal fizikçilere göre bakışıklık kendiliğinden bozulur. 
Bana kalırsa Higgs, bakışıklığı, kütle kazandıran özelliğiyle gizler. W’ların ve Z’nin kütleleri 
elektrozayıf kuramın parametrelerince başarılı bir biçimde öngörülmüştür. ‘t Hooft ve 
Veltman bu kuramın çöktüğüne işaret eden tekilliklerden bağışık olduğunu göstermişlerdir.   
 
 Kütle konusuna bu denli ayrıntılı girmemin nedeni, bu sorunun tüm akademik 
yaşantım boyunca beni ilgilendirmiş olmasıdır. 1940 lı yıllarda bu konu derinlemesine 
incelenmişti. Kütle sorununu gündeme getiren 2 parçacık vardı: elektron ve müon. Bu iki 
parçacık tüm cepheleriyle birbirine denkti ancak müon elektrondan 200 kez daha ağırdı. Bu 
iki parçacık lepton olarak sınıflanıyor, güçlü kuvveti dikkate almazsak sorun daha da 
karmaşıklaşıyordu. Bu sorun bende takıntı yarattı ve müon üzerine çalışmaya başladım. 
Amacım elektronla müon arasında kütleden başka bir farklılık, ve kütle farklılığına ipucu 
oluşturabilecek bir süreç bulmaktı.  
 
 Özgür elektron bazen atom tarafından yakalanır, bu süreçte nötrino açığa çıkar ve 
atom ansızın ötelenir (recoil – ERP). Müon da atom tarafından yakalandığında benzer bir 
durum ortaya çıkar mı? Müon yakalama sürecini ölçtük ve bingo, aynı süreç gözlendi! 
Yüksek erkelere sahip elektron demeti protonların saçılmasına neden olur. Bu süreç üzerine 
Standford’da çalışmalar yapılır. Biz de Brookhaven’da protonların müonlar tarafından 
saçılması deneyini yaptık. Saçılma oranları üzerindeki küçük fark bizi yıllarca uğraştırdı 
ancak bir sonuç elde edemedik. Ancak bu arada elektronlarla müonların farklı nötrino 
yoldaşları olduğunu bulduk. G-2 deneyinde müonun manyetik özellikleri ölçülüp 
elektronunkiyle karşılaştırıldı. Fazladan bir kütle etkisi dışında elektronun ve müonun 
manyetik özellikleri aynıydı.  
 
 Kütlenin kökenine ilişkin bir ipucu bulma çabası boşa çıktı. Bu çabalar sırasında 
Feynman ünlü araştırmasında şu soruyu yöneltti: “Müon niçin ağır?” Şimdi, tamamen olmasa 
da kısmen bir yanıtımız var. Gür bir ses, “Higgs!” diyor. Elli yılı aşkın bir zamandır kütlenin 
kökenine ilişkin boğuştuk, aynı sorun şimdi farklı bir bağlamda Higgs alanıyla yine 
karşımızda. Higgs alanı tüm kütleler için en azından bir kaynak oluşturur. Bugünlerde 
Feynmancı bir soru şu biçimde sorulabilir: Higgs alanı özdeğe sahip parçacıklara desensiz 
kütleleri hangi sırada vereceğini nasıl saptıyor? 
 
 Kütlenin hem devinimle hem de dizgenin yapısıyla değişimi, ve bazı parçacıkların – 
foton kesinlikle, nötrinolar büyük bir olasılıkla – durgun kütlesiz oluşu özdeğin temel 
özelliklerinden biri olan kütle kavramının çözümsüzlüğünü sürdürmesine neden oluyor. Bu 
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arada, asla çözemediğimiz, sonucu sonsuz olan kütle hesaplamalarını “yeniden normlayıp” 
halının altına süpürdüğümüzü anımsayalım. Birbirlerinden kütleleriyle ayrılan kuarkların, 
leptonların ve kuvvet taşıyıcıların karşımıza çıkardığı sorunların temelinde yukarıda 
saydığımız deney ve çalışmalar var. Bu deneyimler Higgs alanına ilişkin öykümüzü 
savunulabilir kılıyor – kütle parçacıkların doğal özelliği değil, parçacıkların çevresiyle 
etkileşimi sonucu kazandıkları bir özellik. Tüm kuarkların ve leptonların kütleye sahip 
olmadığına ilişkin düşünce, kütlenin elektrik yükü veya spin gibi doğal bir özellik olmadığı 
düşüncesini haklı çıkarabilir. Bu durumda parçacıklar bakışıklığa uyacak ve spinleri sonsuza 
dek devinim yönüyle ilişkili olacak. Ancak bu özellikleri Higgs olgusuyla gizlenecek. Higgs 
spini sıfır olan bir bozon. Spin uzayda yönü belirleyen bir kavram ancak Higgs nesnelere 
uzayın tüm bölgelerinde kütle kazandırır ve yönle bir ili şkisi yoktur. Bu nedenle Higgs bazen 
“skaler (yönsüz) bozon” olarak da adlandırılır. 
 
Bütünlük Krizi     
 
Higgs alanının kütle kazandırıcı niteliğiyle yeterince ilgilendik. Higgs alanının temel görevi 
standart modeli tutarlı kılmaktır. Higgs olmaksızın standart model tutarlılık sınavında 
başarısız olur. 
 
 Ne demek istediğimi şöyle açıklayabilirim. Çarpışmalara ilişkin yeterince konuştuk. 
Şimdi, örneğin 1 inç karelik alana sahip demir metalinin oluşturduğu hedefe yüz tane 
parçacığı gönderelim. Ortalama yeteneğe sahip bir kuramcı saçılma olasılığını hesaplayabilir; 
unutmayınız, kuantum kuramı yalnızca olasılıkları öngörmemizi sağlar. Örneğin, kuram, 
hedefe gönderdiğimiz 100 parçacıktan 10 tanesinin saçılmaya uğrayacağını öngörebilir. Bu 
durumda olasılık %10 dur. Birçok kuram saçılma olasılığının kullandığımız erkeye bağlı 
olduğunu öngörebilir. Düşük erkelerde bildiğimiz  tüm kuvvet kuramları – güçlü, zayıf ve 
elektromanyetik kuvvetler – gerçek deneylerin verdiği saçılma değerlerine uygun öngörülerde 
bulunur. Ancak, bilindiği gibi zayıf kuvvet için olasılık erkeyle artar. Örneğin orta derecede 
erkelerde saçılma olasılığı %40 düzeylerine yükselir. Eğer kuram saçılma olasılığını % 100 
den daha büyük olarak öngörürse kuram geçerliliğini yitirir. Yanlış birşeyler olmalı çünkü 
%100 den daha büyük olasılık anlamsızdır. Böylesi bir sonuç, saçılan parçacık sayısının 
demetteki parçacık sayısından daha fazla olduğuna işaret eder. O zaman kuramın bütünlüğü 
bozduğundan sözederiz (olasılık değerinin 1(bir) den büyük olması).  
 
 Zayıf kuvvet kuramı düşük erkelerde deneysel sonuçlarla tutarlı öngörülerde 
bulunurken yüksek erkelerde anlamsız sonuçlar veriyordu. Bu bütünlük krizi (unitarity crisis), 
geçmişte varolan çarpıştırıcıların erke düzeyleri üzerine çıkıldığında ortaya çıkacağı 
öngörüsüyle bulunmuştu. Ancak kuramın başarısızlığı, birşeylerin unutulmuş olması, yeni bir 
sürecin, belki de yeni bir parçacığın varlığı nedeniyle olasılığı anlamsız değerlere 
yükseltiyordu. Anımsanacağı gibi, zayıf kuvvet, radyoaktif atom çekirdeğinin bozunmasını 
betimlemek için Fermi tarafından bulunmuştu. Bu bozunmalar özünde düşük erke 
düzeyindeki süreçlerdir. Fermi kuramı evrimleştikçe, 100 MeV erke düzeylerinde 
karşılaşılabilecek bir dizi süreci doğru bir biçimde öngördü. İki nötrino deneyi bu kuramı 
yüksek erke düzeylerinde sınamak için yapıldı, çünkü bütünlük krizinin yaklaşık 300 GeV 
düzeylerinde ortaya çıkacağı öngörüldü. Bizim birkaç GeV erke düzeylerinde 
gerçekleştirdiğimiz deney kuramın krize doğru gittiğine işaret etmişti. Buradan, kuramcıların 
100 GeV kütleye sahip bir W parçacığını kuramın dışında bıraktığı ortaya çıktı. Fermi’nin 
orijinal kuramı W parçacıklarını içermiyordu ve matematiksel olarak kütlesi sonsuz olan 
kuvvet taşıyıcılarını varsayıyordu. Erken dönem deneylerde erke düzeyi (100 MeV dan daha 
düşük) 100 GeV değerinin çok altında olduğundan kuram iyi çalışıyordu. Ancak kurama 100 
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GeV erke düzeylerindeki nötrinoların nasıl davranacağını “sorduğumuzda” bütünlük krizinin 
çıkmaması için 100 GeV erkeye sahip W parçacığının da kurama eklenmesi gerektiği 
“yanıtını” aldık.  
 
 Buraya dek özetle, standart modelin bütünlük krizinden sözettik. Bu kriz şimdi de 1 
TeV erke düzeylerinde karşımıza çıkıyor. Bu krizi önleyecek nesne, eğer gerçekten varsa, çok 
özel nitelikleri olan, nötr ve ağır bir parçacık olmalı – evet tahmin ettiğiniz gibi – Higgs 
parçacığı (daha önce bu nesneye Higgs alanı demiştik, ancak unutmamalıyız ki, bir alanın 
kuantları bir dizi parçacıklardır). Bir tek Higgs parçacığı olabileceği gibi bir dizi Higgs 
parçacığı da olabilir.  
 
Higgs Krizi  
 
Yanıtlanması gereken birçok soru var. Higgs parçacıklarının özellikleri nedir, ve daha 
önemlisi, kütleleri nedir? Eğer bir çarpışmada ortaya çıkarsa bu parçacıkların tanısını nasıl 
yapacağız? Bunlardan kaç tür var? Higgs tüm kütleleri mi üretiyor yoksa yalnızca kütlelerdeki 
artışları mı açıklıyor? Higgs parçacığı hakkında daha fazla bilgiyi nasıl ediniriz? Tanrının bir 
parçacığı olduğuna göre, burada Yer yüzünde örnek bir yaşam sürdürürsek O’nun katına 
yükseldiğimizde nasıl olsa öğreniriz. Veya 8 milyar $ harcayarak Texas Waxahachie’de 
Higgs parçacığı üretecek bir Süper Çarpıştırıcı tasarlar ve yaparız.  
 
 Higgs düşüncesi evrenbilimcileri de heyecanlandırıyor çünkü onlar da evrenin 
genişlemesi gibisinden karmaşık bir sorunun çözümü için skaler bir alana gereksinim 
duyuyorlar. Higgs kendisine bindirilen bu yükü kaldırabilmeli.  
 
 İcadedilen Higgs alanı yüksek erkelerde (veya sıcaklıklarda) parçalanabilir. Bu 
parçalanma kuantum dalgalanmalarına neden olup Higgs alanını nötralize edebilir. Erken 
dönem evren üzerine çalışan parçacık fizikçileri ve evrenbilimcilerince oluşturulan bu saf ve 
bakışık tabloda sıcaklıklar çok yüksek olduğu için Higgs kendisini gösteremeyebilir. Ancak, 
sıcaklık/erke 1015 K veya 100 GeV altına düştüğünde Higgs etkisini göstermeye başlayıp 
kütle üreten işlevini yerine getirebilir. Higgs’den önce kütlesiz W’lar ve Z’ler, fotonlar ve 
birleşik elektrozayıf kuvvetler belirecektir. Evren genişlemesini sürdürüp soğuyunca Higgs 
ortaya çıkar ve W ve Z yi ağırlaştırır, her nedense fotonlara kütle kazandırmayı unutur ve bu 
değişiklik elektrozayıf kuvvetin bakışıklığını bozar. Böylece, büyük kütleli kuvvet taşıyıcıları 
olan W+, W−, Z0 aracılığıyla zayıf kuvvet ve ondan farklı olarak fotonlarca varlığını 
duyumsatan elektromanyetik kuvvetle tanışmış oluruz. Higgs alanı örneğin, ağır yağ içinde 
yavaş yavaş devinen parçacıklar gibi bazı parçacıkların ağır görünmesini sağlıyor olabilir. 
Bazı parçacıklar içinse Higgs alanı su gibidir, fotonlar ve belki nötrinolar içinse görünmezdir. 
 
 Higgs kavramı gizli bakışıklık veya “bakışıklığın kendiliğinden bozulması” anlamına 
da gelir. Bu düşünceyi parçacık fiziğine sunan kişi Edinburg üniversitesinden Peter Higgs 
olmuştur. Bu kavramı, dört tane sıfır kütleli taşıyıcı parçacık tarafından  duyumsanan birleşik 
ve bakışık elektrozayıf kuvvetin, iki ayrı kuvvete nasıl ayrıştığını anlamaya çalışan ve 
birbirinden bağımsız araştıran kuramcılar, Steven Weinberg ve Abdus Salam da kullanmıştır: 
kütlesiz fotonların işlerlikte olduğu kuantum elektrodinamiğinin (QED – ERP) kuvveti ve 
kütleli W+, W−, Z0 parçacıklarca taşınan zayıf kuvvet. Weinberg ve Salam, Sheldon 
Glashow’un erken dönem çalışmasını geliştirmişler, Glashow da kendisinden önce birleşik ve 
tutarlı bir elektrozayıf kuramın varlığından haberi olan ancak ayrıntıları biraraya getirmeden 
işi yarım bırakan Julian Schwinger’den esinlenmiştir. Bu alanda çalışan diğer biliminsanları 
Jeffrey Goldstone, Martinus Veltman ve Gerard ‘t Hooft olarak sayılabilir.  
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 Higgs kavramına bir başka açıdan da bakabiliriz. Yüksek sıcaklıklarda bakışıklık 
kendisini gösterir, şahane, mükemmel bir basitlik. Düşük sıcaklıklarda bakışıklık bozulur. 
Şimdi biraz daha benzetme yoluyla kavramı anlamaya çalışalım. 
 
 Bir mıknatıs düşünün. Düşük sıcaklıklarda mıknatısın atomik mıknatısları aynı 
doğrultuya gelir. Mıknatısın özel bir yönü vardır, güney-kuzey ekseni. Mıknatıs, mıknatıs 
özelliği olmayan demirin sahip olduğu bakışıklığı yitirmiştir; ikinicisi için tüm uzaysal yönler 
birbirine denktir. Mıknatısı “düzeltebiliriz”. Sıcaklığı arttırarak mıknatıs özellikli demirden 
mıknatıs özelliği olmayan demir üretebiliriz. Sıcaklık moleküler uyartma sağlar,  yöne 
bağımlılığı bozar ve tamamen bakışık bir duruma ulaşırız. Diğer yaygın bir benzetme 
Meksikalı şapkasıdır: şapkanın kubbe biçimindeki tepesi ve kenarları tamamen bakışıktır. 
Şapkanın kubbesinin tepesine yerleştirilmi ş mermer bilyeyi düşünün. Dönme eksenine göre 
kusursuz bir bakışıklık ancak bilye kararsız. Bilye daha kararlı bir duruma, şapkanın kenarına 
(daha düşük erke düzeyine) düştüğünde yapısı bakışıklığını sürdürse de “şapka/bilye”nin ilk 
andaki bakışıklığı bozulur.  
 
 Bir diğer benzetme, mükemmel bir kürenin çok yüksek sıcaklıklara sahip su buharı ile 
dolu olduğunu düşünün. Eğer küre ve içindeki su buharını giderek soğutursak küre içindeki 
suda yüzen bir parça buz ve onların da tepesinde su buharı görürüz. Basit bir soğutma 
işlemiyle bakışıklık tamamen bozulur ve bu benzetmede dizgeye etki eden kuvvet çekim 
kuvvetidir. Ancak, dizgeyi yeniden ısıtırsak kusursuz bakışıklık cennetine yeniden kavuşuruz. 
 
 Evet: Higgs’den önce bakışıklık ve sıkıcı bir durum vardı; Higgs’den sonra ortalığı 
karmaşıklık ve heyecan sardı. Şimdi, gökyüzüne baktığınızda tüm evrenin bu gizemli Higgs 
ile dolu olduğunu, ve bu kuramın savunduğu gibi, bu sevdiğimiz dünya ve evrendeki tüm 
karmaşıklık ve güzellikten Higgs’in sorumlu olduğunu unutmayınız.    
 
 Fermilab ve 1990 ların hızlandırıcılarında ölçtüğümüz parçacıkların öngörülen 
özelliklerini veren formülleri düşünün. Bugün daha yüksek erkelerde ortaya çıkan tepkimeler 
için kullanıldığında bu formüller anlamsız kalıyor. Ancak, Higgs alanını da dikkate 
aldığımızda ve kuramı düzelttiğimizde kuram 1 TeV düzeylerinde bile deneylerle tutarlı 
görünüyor. Higgs günü kurtardı, tüm yetenekleriyle standart modeli de kurtardı. Tüm bunlar 
standart modelin doğru (correct – ERP) olduğunu kanıtlar mı? Asla! Higgs alanı kuramcıların 
geliştirebileceği en iyi kavram, belki de en zekice olanı.           
 
Hiçlik 
 
Maxwell zamanında fizikçiler tüm uzayın saran ve içinde elektromanyetik dalgaların 
yayılabileceği bir ortama gereksinim duydular. Bu ortama aether dediler ve özelliklerini de 
belirleyerek aetherin görevini yapmasını sağladılar. Aether aynı zamanda mutlak konsayı 
düzeneği (koordinat sistemi – ERP) oluşturdu ve ışık hızının ölçümüne olanak tanıdı. 
Einstein’ın uzak görüşlülüğü, aether’in uzaya bindirilmiş gereksiz bir yük olduğuna işaret etti.  
 
 Vakum durumu, evrenin özdek, erke ve momentumdan arındırılmış bölgesine verilen 
addır. Vakum “hiçlik”tir. Ancak vakum durumunun bir kavram olarak mutlaklığı 20. yüzyılda 
kirletildi ve 19. yüzyıldaki aether’den daha karmaşık bir duruma sokuldu. Aether’in yerine 
konan Higgs alanı ve içerdiği tüm sanal (virtual – ERP) parçacıkların gerçek boyutlarına 
ili şkin hiçbir şey bilmiyoruz. Higgs alanının görevini yerine getirebilmesi için, deneylerde de 
gözlenmesi gereken, elektriksel olarak nötr en az bir Higgs parçacığının varolması gerekiyor. 
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Bu parçacık yalnızca bir buzdağının tepesi de olabilir. Yeni aether’i eksiksiz tanımlayabilmek 
için Higgs bozon kuantları topluluğuna gereksinim duyabiliriz. Şurası kesin, yeni kuvvetler ve 
yeni süreçler var. Hakkında çok az şey bildiğimiz Higgs alanının özelliklerini şöyle 
özetleyebiliriz: Higgs aether’i tanımlayan parçacıkların bazılarının spini sıfır olmalı, kütleyle 
sıkı sıkıya ve gizemli bir biçimde ilişkili olmalı ve 1 TeV erkelerine denk sıcaklıklarda 
gözlenebilmelidir. Higgs’in yapısıyla ilgili fikir ayrılıkları da var. Bir grup Higgs’in bir temel 
parçacık olduğunu söylüyor. Diğer grup Higgs’in eninde sonunda laboratuvarda 
gözlenebilecek ve kuark benzeri nesnelerden oluşmuş bir yapıya sahip olduğunu savunuyor. 
Üçüncü grup ise top kuarkın devasa kütlesini düşünerek Higgs’in top ve anti top kuarkın 
birbirine bağlı durumundan oluştuğunu savunuyor. Kararı deney sonuçlarında elde edilecek 
olan veriler verecek. Bu arada, yıldızları görüyor olmamız gerçekten mucize!  
 
 Yeni aether, gizilgüç erke için bir başvuru dizgesi (reference frame – ERP) 
oluşturuyor. Ve Higgs, vakum durumuna atılmış diğer kuramsal çöpleri tek başına 
açıklayamıyor. Gauge kuramcıları gereksinimlerini Higgs’e emanet ediyor, evrenbilimciler 
vakumun “sahte” erkesine gereksinim duyuyor ve evrenin evriminde vakum gerilip 
genişliyor.   
 
 İnsan, büyük öngörü gücüyle bizim sevgili “hiçliğimizi” bize geri verecek yeni bir 
Einstein’a özlem duyuyor. 
 
Higgs’i Bulun! 
 
En büyük Higgs! Öyleyse niçin herkes onu kucaklayıp bağrına basmıyor? Higgs kavramına 
kendi isteği dışında adı yakıştırılan Peter Higgs bugünlerde başka konular üzerinde çalışıyor. 
Higgs’in erken dönem mimarlarından Veltman, Higgs’i, cehaletimizi, bilgisizliğimizi altına 
süpürdüğümüz halı olarak betimliyor. Glashow daha az kibar: Higgs’i günümüz 
kuramlarındaki tutarsızlıkları lağıma gönderdiğimiz tuvalet olarak görüyor. Bir diğer itiraz, 
Higgs’e ilişkin en küçük bir deneysel kanıtın olmayışı yönünde.    
 
 Bu alanın varlığını nasıl kanıtlayabiliriz? Higgs alanı da tıpkı Kuantum 
Elektrodinamiği (QED – ERP), Kuantum kromodinamiği (QCD – ERP) veya zayıf kuvvette 
olduğu gibi, kendi kuvvet taşıyıcı parçacığı var: Higgs bozonu. Bu bozon Higgs’in varlığını 
kanıtlayabilir mi? Bulun o parçacığı. Standart model en düşük kütleye sahip Higgs 
parçacığının (belki birden fazla Higgs parçacığı var) 1 TeV den daha az “ağırlığa” sahip 
olduğunu söylüyor. Eğer, Higgs bozonunun ağırlığı 1 TeV den daha fazlaysa standart model 
tutarsız olacak ve bütünlük krizine gireceğiz. 
 
 Higgs alanı, standart model ve Tanrının evreni nasıl yarattığına ilişkin düşüncelerimiz 
Higgs bozonunun bulunmasına bağlı. Ne yazık ki Yeryüzünde 1 TeV denli ağır bir parçacığı 
üretecek bir hızlandırıcı yok! Ancak böyle bir hızlandırıcı yapabiliriz. 
 
Desertron 
 
1981 yılında Fermilab bir Tevatron ve proton/antiproton çarpıştırıcı yapımı için kolları 
sıvamıştı. Aynı yılın ilkbahar sonlarına doğru süperiletken mıknatısların çalışacağı konusunda 
%90 emindik. Artık parçacık fiziğinin henüz araştırılmamış 1 TeV erke düzeylerine 
ulaşabilecektik. Mayıs 1981 de Fermilab kullanıcıların yıllık toplantısında, “1 TeV erke 
düzeylerine” çıkacağımızı, CERN’deki önemli isimlerden Carlo Rubbia’nın süperiletken 
mıknatıslarla LEP tünelini hazırlayacağını dile getirmiştim. Çevresi 17 mil uzunluğunda olan 
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LEP tüneli elektron/pozitron çarpışmaları için gerekli olan konvansiyonel mıknatısları 
içeriyordu. LEP tünelinin bu denli uzun olmasının nedeni, hızlandırma sırasında erke yitiren 
elektronların erke yitiklerini en aza indirmek içindi. Mıknatıslar tarafından çembersel 
yörüngelere kısıtlanan elektronlar erkelerinin bir kısmını ışınım olarak çevreye salar. Yarıçap 
ne denli küçükse salınan ışınımsal erke de o denli büyük oluyor. Kısacası CERN’in LEP 
makinesi zayıf alanları ve büyük çapları kullandı. Bu makine protonların çarpıştırılması için 
de çok uygundu, çünkü elektronlardan çok daha ağır olan protonların ışınımsal erke yitiği çok 
daha düşük düzeylerdedir.  
 
 1982 yılının yaz aylarında Fermilab süperiletken mıknatısları ve CERN’in 
proton/antiproton çarpıştırıcı programları başarıyla sonuçlanacağa benziyordu. Aynı yılın 
Ağustos ayında Amerikan yüksek erke fizikçileri Colorado Snowmass’de biraraya gelip hem 
o günü hem de geleceği tartışmaya başladık. Ben önerimi “Çölde bir Makine” (The Machine-
in-the-Desert – ERP) başlıklı bildiriyle sundum. Yüksek erke fizikçileri, süpermıknatıs 
teknolojisinde kendini “kanıtlamış” bir teknolojiyle 1 TeV kütlelerine ulaşmayı 
hedeflemeliydi. Kuark çarpışmaları bu erke düzeyine ulaşabilirdi. Kuarklar ve gluonlardan 
oluşan protonlar çok daha yüksek erkelere sahip olabilirler. 1982 yılında benim öngörüm, 
çarpışmaları gerçekleştirecek parçacık demetlerinin erke düzeylerinin 10 TeV denli olacağı 
yönündeydi.  
 
 Desertron üzerinde oldukça canlı tartışmalar oldu. İsmin desertron olmasının nedeni, 
bu denli devasa bir makinenin insandan, değerli topraklardan uzak bir yerde yapılmasının 
uygun olacağı görüşüne dayanıyordu. Ancak bir New York’lu, metrolarda büyümüş bir çocuk 
olarak tünel kazmanın ne denli pahallı bir iş olduğunu unutmuştum. Amerika’daki tüm 
laboratuvarların benim düşüncemi desteklemelerini bekliyordum. SLAC bir elektron 
hızlandırıcı edinmeye çalışıyordu; Brookhaven, Isabella adlı makinelerini çalışır durumda 
tutmaya çabalıyordu; Cornell’deki yetenekli grup elektron makinelerini CESR II düzeyine 
yükseltmenin yollarını arıyordu. Ben de Desertron laboratuvarımı “Slermihaven II” olarak 
adlandırdım, böylece birbiriyle rekabet durumunda olan tüm kurumları birleştirme çabasına 
girmiştim. 
 
 Burada bilim politikasına girmek istemiyorum, ancak bir yıllık bir ıstıraptan sonra 
ABD parçacık fiziği topluluğu Isabella’nın sonlandırılmasını, Desertron’un onaylanmasını 
önerdi. Şimdilerde Süperiletken Süper Çarpıştırıcı (SSC) olarak bilinen bu mekinenin herbir 
parçacık demetinde açığa çıkacak erke 20 TeV düzeylerinde olacaktı.  
 
Başkan Reagan ve SSC: Gerçek bir öykü 
 
1986 yılında SSC önerisi başkan Reagan’ın onayına sunulmak üzere hazırdı. ABD Erke 
İdaresi (DOE – Department Of Energy) yardımcı sekreteri Fermilab yöneticisi olarak bana, 
başkan için kısa bir video programı yapmamı önerdi. Sekreter, hükümet toplantısında 10 
dakikalık bir sunumun yararlı olacağını düşünmüştü. Bir başkana 10 dakikada yüksek erke 
fiziğini nasıl öğretebilirsin? Daha önemlisi, bu başkana nasıl öğretebilirsin? Uzunca süren 
sıkıntı dolu bir dönemden sonra aklımıza bir fikir geldi: lise öğrencilerini laboratuvara davet 
edecek, makinenin çevresinde bir tur attıracak, soru sormalarını isteyecek ve onların 
anlayacağı dilde yanıtlar verecek, bu ziyareti de videoya alacaktık. Bu videoyu izleyen başkan 
yüksek erke fiziğine ilişkin fikir sahibi olacaktı. Hemen yakındaki bir okuldan öğrencileri 
laboratuvara davet ettik. Birkaç tanesini eğittik diğerlerini kendi haline bıraktık. 30 dakikalık 
bir video filmi yapıp, en iyi görüntülerle filmi 14 dakikaya indirdik. Ancak Washington’daki 
kişi bizi uyardı: on dakikadan fazla olmaz!  On dakika... başkanın dikkat süresi. Filmi on 
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dakikaya indirdik ve lise ikinci sınıf öğrencilerine yönelik yüksek erke fiziği videosunu 
kendisine gönderdik. Birkaç gün sonra yanıt geldi: “Çok karmaşık”.  
 
 Ne yapabilirdik? Ses kaydını yeniden düzenledik; çocukların sorularını sildik. 
Sorulardan bazıları oldukça güzel ve sıkı sorulardı. Benim hazırladığım soruları çocuklara 
sordurduk ve yanıtladık. Bu da olmadı. Sonra teknik bilgisi olmayan kişilerle bir çekim yapıp 
gönderdik. Sekreter sabırsızlanmaya başladı ve “Evet bu kez daha iyi ama hala çok karmaşık” 
dedi. 
 
 Ben de biraz sinirlenmeye başlamıştım. Yalnızca SSC tehlikede değil ben de işimden 
olacaktım. O gece saat 03:00 de dahiyane bir düşünceyle uyandım. Bir sonraki video filmi 
şöyle olacaktı: laboratuvarın girişine bir Mercedes araba yanaşacak, içinden 50 – 55 
yaşlarında karizmatik bir kişi inecek. Bu arada videodaki ses: “14. Federal Bölge mahkemesi 
hakimi Sylvester Matthews hükümet araştırma laboratuvarını ziyaret ediyor” şeklinde bir 
duyuru yapacaktı. “Hakim” kendisine eşlik eden ikisi yakışıklı biri güzel genç fizikçilere 
açıklama yapacaktı: “Ben yakınlarda bir yere yeni taşındım. Mahkemeye gidip gelirken 
laboratuvarın önünden geçiyorum. Chicago Tribune gazetesinde sizin ‘voltlar’ ve ‘atomlarla’ 
uğraştığınızı okudum. Eğitim yaşamımda fizik okumadığım için burada neler olup bittiğini 
merak ettim”. Hakim laboratuvara girer ve fizikçilere kendisine zaman ayırdıkları için 
teşekkür eder.  
 
 Bu senaryoyu oluştururken, Başkanın kendisini, laboratuvarda neler olup bittiğini 
anlamadığını söyleyecek denli kendinden emin bu zeki kişinin yerine koyup aynı tavrı 
sergileyeceğini bekliyordum. Sonraki sekiz buçuk dakikada hakim fizikçileri sık sık kesip, 
onun ne anlama geldiğini bunun ne olduğunu soracaktı. Dokuzuncu dakikada Rolex saatine 
bakıp genç fizikçilere teşekkür edip, “Söylediklerinizin çoğunu anlamadım ama bu iş için ne 
denli istekli olduğunuzu, çabanızın da ne denli değerli olduğunu görüyorum. Bu bana, o 
devasa keşfedilmemiş Batı’yı at sırtında keşfetmek isteyen insanların coşkusunun nasıl 
olduğunu anımsatıyor” diyecekti (Bu senaryoyu gerçekten yazdım).  
 
 Video Washington’a ulaştığında sekreter coşku içinde, “Şimdi oldu! Başardınız, 
mükemmel. Bunu hafta sonunda Camp David’de Başkan’a göstereceğim” dedi. Çok 
rahatlamıştım, hemen derin bir uyku çekmek için yattım, ancak saat 04:00 de soğuk soğuk 
terler içinde uyandım. Bir şeyi yanlış yapmıştık. O zaman farkına vardım. Sekretere 
“hakim”in Chicago Artistler Bürosu’ndan kiraladığımız bir aktör olduğunu söylemeyi 
unuttum. Bu olay, Başkan’ın Temyiz Mahkemesi’ne atanmak üzere saygın bir aday aradığı 
dönemdi. Tahmin edebiliyor musunuz....Washington’da saat 08:00 olana dek yatakta bir o 
yana bir bu yana dönüp durdum. Üçüncü denemede sekreteri yakaladım. 

- “Şey, şu video hakkında...” 
- “Sana mükemmel olduğunu söylemiştim” 
- “Ancak size şunu söylemeliyim ki...” 
- “ İyi, iyi merak etme, video Camp David’e gönderildi” 
- “Bekle” diye çığlık attım. “Dinle! Hakim. O gerçek bir hakim değil. O bir aktör, 

Başkan O’nunla konuşmak, mülakat yapmak isteyebilir. Aktör çok zeki bir görünüşe 
sahip. Ya Başkan....” (uzun süren bir sessizlik) 

- “Temyiz Mahkemesi?” 
- “Evet” 
- (sessizlik ve sonra) “Dinle, eğer Başkan’a videodaki hakimin aktör olduğunu 

söylersem O’nun Temyiz Mahkemesi başkanlığına atamasını kesinlikle yapar”  
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Bu konuşmalardan hemen sonra Başkan SSC projesine onay verdi. George Will’in 
aktardığına göre öneri hakkında görüşme kısa sürmüş. Hükümet toplantısı sırasında Başkan, 
SSC nin yararları hakkındaki görüşü %50 olumlu olan Erke İdaresi sekreterini dinlemiş ve 
“yapalım” demiş. Böylece SSC ulusal bir politikaya dönüştü. 
 
 Bir sonraki yıl SSC ye yer arama çalışmaları hem ABD de hem de Kanada’da hararetli 
bir biçimde sürdü. Bu proje insanları heyecanlandırmıştı. Texas Waxahachie valisi halkın 
içinde “Bu ulus Higgs skaler bozonu bulan ilk ulus olmalıdır” gibisinden bir konuşma 
yaptığını düşünebiliyor musunuz? Hatta “Dallas” dizisi yönetmeni Süper Çarpıştırıcı’yı dizide 
gösterip J.R. Ewing ve diğerlerinin SSC yakınlarında arazi satın alma yarışına girdiklerini 
düşleyebiliyor musunuz? 
 
 1987 üç süper olaya tanık oldu. Birincisi , Büyük Macellan Bulutu’nda 160.000 yıl 
önce gerçekleşen süpernova olayının sinyalleri Yer’e ulaştı ve Güneş dizgesi dışından gelen 
nötrinolar ilk kez gözlenmiş oldu. İkincisi, Olası teknolojik yararları tüm dünyayı 
heyecanlandıran yüksek sıcaklıkta süperiletkenlik bulundu. Bu bulgudan önce oda 
sıcaklığında süperiletkenliğe ulaşılabileceği düşünülüyordu. Büyük erke gerektiren 
sektörlerde maliyetlerin düşeceği beklentisi başladı: havada seyreden trenler, bir dizi bilimsel 
ve çağdaş mucizeler ve bilimsel çalışmalar açısından düşük maliyetli SSC. Ancak şimdi 
değerlendirdiğimizde o zamanlar çok iyimser davrandığımızı anlıyoruz. 1993 yılı itibariyle 
yüksek sıcaklıkta süperiletkenlik hala canlı ve heyecanlı bir araştırma alanı; özdeğin 
doğasının daha iyi anlaşılması yönünde akıtılan yararlı bir çaba ancak ticari ve pratik 
uygulamalar için daha uzunca bir yolumuz var. 
 
 Üçüncü süper olay SSC için yer arama çabalarıydı. Fermilab SSC ye kapılarını 
açmaya hazırdı, çünkü Tevatron ivmelendirmenin yapılacağı SSC tüneline ilk ateşlemeyi 
yapabilirdi. Oval bir yapıya sahip olan bu tünelin çevresi 53 mil uzunluğundaydı. Ancak ABD 
Erke İdaresi seçici komitesi Waxahachie bölgesini seçti. Karar, Fermilab çalışanlarıyla 
yaptığım toplantıdan ve bu toplantıda, aldığım Nobel ödülüyle ilgili şakalardan, 
gülüşmelerden birkaç hafta sonra, 1988 yılı Ekim ayında açıklandı. Karar sonrasında yine 
biraraya geldik, ancak bu kez üzüntü içinde laboratuvarın geleceğine ilişkin düşüncelere 
daldık.  
 
 1993 yılında SSC yapımına başlandı, 2000 yılında tamamlanacağı sanılıyor, birkaç yıl 
önce veya sonra da olabilir. Bu arada Fermilab proton/antiproton çarpıştırmalarını 
gerçekleştiren olanaklarını sürekli olarak yeniliyor, top kuarkı bulma şansını arttırıyor.  
 
 Bu arada Avrupalılar kuşkusuz elleri üzerinde oturmuyorlar. Uzun bir tartışma, 
çalışma, tasarım raporları ve komite toplantılarından sonra CERN direktörü Carlo Rubbia, 
süperiletken mıknatıslar için LEP tünelini açmaya karar verdi. Hızlandırıcının gücü, 
anımsayacağınız gibi, halka biçimindeki tünelin çapı ve mıknatıslarının kuvvetiyle 
belirlenir.17 millik çevreyle kısıtlanan tünelde etkin ivmelendirme gerçekleştirebilmek için 
CERN tasarımcıları teknolojik olarak yapılabilecek en güçlü manyetik alana yöneldiler. 
Manyetik alanın yeğinliği (magnitude – ERP) 10 Tesla. Bu değer SSC nin manyetik alan 
yeğinliğinden %60, Tevatron’unkinin 2.5 katı denlidir. Eğer başarılı olabilirlerse Avrupa’nın 
CERN makinesi 17 TeV erke düzeylerine çıkabilecek. SSC nin erke düzeyleri 40 TeV dir.  
 
 Eğer heriki makine de yapılabilirse, gerek parasal gerekse insan kaynakları açısından 
yapılan toplam yatırım devasa boyutlarda olacak. Ancak tehlikeye atılan şeyler de büyük 
boyutlarda. Higgs düşüncesi ya yanlış çıkarsa? Doğru olsa bile “1 TeV kütle düzeylerinde” 
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gözlem yapmak riskli; standart modelimiz ya düzeltilecek ya da geçersizliği görüleceğinden 
bırakılacak. Tıpkı Colombus’un Yeni Dünya’ya yaptığı yolculuk gibi; Columbus’a inananlar, 
“oraya ulaşamasa da başka bir şey, daha ilginç bir şey bulabilir” dedikleri gibi.   
 
Güzellik      
 
Coleridge güzelliği tanımlarken hep o derin düşünceye döndü ve: “güzellik çeşitlili ğin 
bütünselliğidir” (beauty is unity in variety – ERP). Bilim de doğanın çeşitlili ği içinde 
bütünselliği keşfetme çabasıdır, daha doğru olmak gerekirse, deneyimlerimizdeki çeşitlilikte 
bütünselliği yakalamaktır. 
 
 Bu saptamayı ilgili bağlamında değerlendirmek için astrofiziğe bir göz atalım. Son 
zamanlarda parçacık fiziğiyle astrofiziğin niçin bu denli iç içe girdiğini açıklamamız 
gerekiyor. Bu ilişkiyi ben bir zamanlar iç uzay/dış uzay bağlantısı olarak adlandırmıştım.  
 
 İç uzay uzmanları atom çekirdeğinin alt bölgelerini inceleme amacıyla giderek daha 
güçlü hızlandırıcı mikroskopları yaparken, dış uzay uzmanları da yeni teknolojilerin 
kazandırdığı daha gelişkin çözünürlüğe sahip teleskopları aracılığıyla algılanan verileri 
değerlendirip ince ayrıntıları sergliyorlar. Bir başka gelişme kızılöte, moröte, X – ışın ve 
gamma–ışınlarında gözlem yapan uzay teleskoplarından geldi. Böylece, elektromanyetik 
tayfın bu dalgaboylarına geçirgen olmayan atmosferimizin olumsuz etkisinden de sıyrılmış 
olduk. 
 
 Evrenbilimde son yüzyılın sentezi, “standart kozmolojik model”dir. Bu modele göre 
evren 15 milyar yıl önce sıcak, yoğun ve sıkışık bir durumdaydı. Başlangıçta evren sonsuz 
veya hemen hemen sonsuz yoğunlukta ve sonsuz veya hemen hemen sonsuz sıcaklıktaydı. 
“Sonsuz” kavramı fizikçileri büyük sıkıntılara sokar. Bu tür nitelemeler kuantum kuramının 
bulanık mantığından kaynaklanır. Evren asla bilemeyeceğimiz bir nedenle ortaya çıkıp 
genişlemeye başlamış olabilir. 
 
 Evrenbilimciler bunu nereden biliyor? 1930 yılında Edwin Hubble, yüz milyarlarca 
yıldızdan oluşan gökadaların hız ölçümleriyle birbirinden uzaklaştığını gösterince Büyük 
Patlama evrenbilim modeli ortaya atıldı. Hubble, uzak gökadalardan gelen ışığın tayf 
çizgilerini Yer’deki elementlerinkiyle karşılaştırdığında gökada çizgilerinin sistematik olarak 
kırmızıya kaydıklarını gördü. Bir ışık kaynağının gözlemciden uzaklaşırken bu türlü 
davranacağı biliniyordu. Aslında “kırmızıya kayma” kaynak ile gözlemcinin göreli hızlarının 
bir ölçüsüdür. Uzun yıllar süren gözlemler sonucunda Hubble tüm yönlerdeki tüm 
gökadaların Yer’den uzaklaştığını gözledi. Bu gözlemlerin uzayın genişlediğine işaret ettiği 
yorumu yapıldı. Gökadalar arasındaki uzay genişlediğine göre, Andromeda gökadasındaki 
Twilo gezegeninde gözlem yapan gökbilimci bayan Hedwina Knubble da aynı olguya, tüm 
gökadaların kendisinden uzaklaştığına tanık olacaktı. Gerçekten de en uzaktaki gökada en 
büyük hızlarla uzaklaşıyor. Hubble yasasının özü budur. Yasanın işaret ettiği gerçek şu: eğer 
filmi geri sararsak, en uzaktaki gökadalar hızla en yakındakilere yaklaşacak ve aradaki 
uzaklık küçülecektir. Sonunda evrendeki tüm kütle 15 milyar yıl önce bulunduğu küçücük 
oylumun içine sığacaktır. 
 
 Büyük Patlama kuramının işaret ettiği diğer iki sonuç da bu kurama karşı çıkanları 
sonunda pes ettirdi. Bu öngörülerden birisi, başlangıçtaki sıcak ortamdan kaynaklanan ışınım 
bugün evrende fosil ışınım olarak bulunmalıydı. Işınımın fotonlardan oluştuğunu anımsayınız 
ve fotonların erkesi ışınımın dalgaboyuyla ters orantılıdır. Evrenin genişlemesi sonucunda 
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tüm uzunluklar da genişleyecektir. Başlangıçta çok küçük olan dalgaboyu giderek büyüyüp 
birkaç milimetre uzunluğundaki mikrodalga bölgesine erişecektir. 1965 yılında Büyük 
Patlama modelinin “köz”ü, mikrodalga ışınımı keşfedildi. Tüm evrene dağılmış olan bu 
fotonlar tüm yönlere doğru yayılıyordu. Milyarlarca yıl önce yola çıkan mikrodalga fotonları 
New Jersey’deki Bell laboratuvarına ulaştı. Bu bulgudan sonra ışınımın dalgaboyu aralığının 
ölçümleri yapıldı. COBE uydusu ölçümlerine göre (1991 yılı değerleri) ışınımın sıcaklığı 2.73 
K dir. Bu fosil ışınım Büyük Patlama modelinin güçlü bir kanıtı olarak sunulur.  
 
 Başarıları listelerken güçlükleri de sıralamamız gerekiyor. Gökyüzünün değişik 
bölgelerinin sıcaklıklarını ölçmek için astrofizikçiler mikrodalga ardalan ışınımını dikkatli bir 
biçimde inceliyorlar. Değişik bölgelerin sıcaklıkları % 0.01 yanılgı payıyla aynı değere işaret 
ediyor. Bu sonuç biraz da sorun yaratıyor. Niçin? Çünkü eğer iki bölge bugün aynı sıcaklığa 
sahipse, geçmişte birbiriyle yakın komşu durumunda olmalılar. Ancak uzmanlar, uzayın aynı 
sıcaklığa sahip değişik bölgelerinin asla birbiriyle komşu olmadığını söylüyorlar. Komşu 
olmuş olmaları “düşük bir olasılık” değil, komşulukları asla olmadı.   
 
 Astrofizikçiler bugün milrodalgada gözlenen ışınımın özdekden ayrıldığı çağın Büyük 
Patlama’dan 300.000 yıl sonra olduğunu söylüyorlar.  Bölgelerin birbirinden olan uzaklıkları 
o denli büyüktü ki, bu bölgeler arasında ışık hızıyla iletişim bile olanaksızdı. Buna karşın bu 
bölgeler aynı sıcaklığa veya hemen hemen aynı sıcaklığa sahipti. Büyük Patlama kuramı bunu 
açıklayamaz. Bu onlar açısından bir başarısızlık mı? Bir diğer mucize mi? Bu durum 
nedensellik veya yönbağımsızlık (isotropy – ERP) krizi olarak adlandırıldı. Nedensellik çünkü 
birbiriyle temas durumunda olması olası olmayan uzay bölgeleri nasıl aynı sıcaklığa sahip 
olabilir? Yönbağımsızlık çünkü uzayın hangi köşesine bakarsak bakalım yıldız, toz, gökadalar, 
gökada kümeleri aynı deseni sergiliyor. Evrenin milyarlarca değişik köşelerinin bu denli 
benzemesini raslantı olarak betimleyip rahatlayabilirsiniz. Ancak biz fizikçiler 
“raslantılardan” (accident – ERP) hoşlanmayız. Eğer lottodan para çıkarsa, evet buna mucize 
diyebiliriz, ancak bilimde raslantılara yer yok! Raslantılarla karşılaştığımızda, bir takım 
şeylerin gizlendiğini duyumsarız. 
 
 
 
 
Sınırsız bütçeye sahip hızlandırıcı  
 
Büyük Patlama’nın ikinci en büyük başarısı evrenin element bolluğuyla ilgili öngörüsüdür. 
Bugün evrende gözlediğimiz milyarlarca gökada ve herbirinin içindeki milyarlarca yıldız 15 
milyar yıl önce bir toplu iğne denli küçük bir oylumun (hacmin – ERP) içindeydi. Sıcaklık 
1032 K, bugünkü 2.73 K den çok fazla. Bu koşulların sonucu olarak özdek en ilkel 
bileşenlerine ayrılmıştı. O andaki özdeği en iyi biçimde “sıcak bir çorbaya” veya kuarklar ve 
leptonlardan oluşan plazmaya benzetebiliriz. Bu parçacıklar birbiriyle 1019 GeV erkelerde 
çarpışıp duruyordu. Bu değer, SSC sonrası fizikçilerin düşleyeceği en büyük hızlandırıcılarda 
elde edilebilecek erkelerin trilyon katı büyüklükte. Evren bu mikroskopik ölçeklerdeyken 
çekim kuvveti birdenbire coştu ve özdeğe büyük bir etkide bulundu.    
 
 Bu hayal ürünü başlangıçtan sonra uzayın genişlemesi ve soğuması başladı. Evren 
soğudukça parçacıkların kendi aralarındaki çarpışmaların şiddeti de azaldı. Bebek evrende 
birbiriyle temas durumunda olan kuarklar giderek proton, nötron ve diğer hadronlarda 
buluştular. Daha önceki zamanlarda birleşmeler gerçekleşemezdi çünkü çarpışmalar son 
derece şiddetliydi. Ancak soğuma durmak dinlenmek bilmiyordu. Soğumaya bağlı olarak 
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çarpışmalar şiddetini yitirdi. Evren 3 dakika yaşına geldiğinde sıcaklık yeterince düştüğünden 
protonlarla nötronlar birleşti ve kararlı atom çekirdekleri oluşmaya başladı. Bu döneme 
Büyük Patlama çekirdek sentezlenmesi dönemi denir. Nükleer fizik konusunda yeterince bilgi 
sahibi olduğumuz için oluşan kimyasal elementlerin göreli bolluklarını hesaplayabiliyoruz. 
Büyük Patlama çekirdek sentezlenmesi döneminde en hafif elementler oluştu. Daha ağır 
elementlerin oluşabilmesi için yıldızlarda yavaş yavaş “pişmeleri” gerekiyor. Kuşkusuz, 
atomların (çekirdek artı elektronlar) oluşabilmesi için sıcaklığın yeterince düşmesi 
gerekiyordu. Bunun için gerekli sıcaklığa 300.000 yılda ulaşıldı. Bu zamandan önce atomlar 
yoktu, dolayısıyla kimyacılara da gerek yoktu. Nötr atomların oluşmasıyla birlikte fotonlar da 
özgürce yayılmaya başladı ve o nedenle mikrodalga fotonlarına ilişkin bilgilere geç ulaştık.  
 
 Büyük Patlama çekirdek sentezlenmesi büyük bir başarıydı: hesaplanan ve ölçülen 
değerler çok iyi uyuşuyordu. Wow! Hesaplamalar nükleer fizik, zayıf kuvvet tepkimeleri ve 
erken evren koşullarının bir birleşimiydi ve bu uyuşma Büyük Patlama için büyük bir 
utkuydu. Bu öyküyü anlatırken iç uzay/dış uzay ilişkisine de değinmiştim. Erken dönem 
evren, bütçesi kısıtlanmamış bir hızlandırıcı laboratuvarından başka bir şey değildi. Evrenin 
evrimini modelleyebilmesi için astrofizikçimize gereken şeyler, kuarklar, leptonlar ve 
bildiğimiz 4 kuvvetti. 10 – 13 saniyeden öncesindeki fiziğe ilişkin bilgi sahibi değiliz.    
  
 Ancak, Büyük Patlama koşullarını ve evrenin evrimini anlama çabamızı sürdürüyoruz. 
Gözlemlerimiz Büyük Patlama’dan 15 milyar yıl sonra yapılıyor. Evrende dolaşıp duran bazı 
süreçlere ilişkin bilgiler zaman zaman teleskoplarımıza takılıyor. Bu arada standart model ve 
hızlandırıcılarımızdan derlediğimiz bilgiler de bize yardımcı oluyor. Ancak kuramsal 
fizikçiler biraz sabırsız. Evren henüz 10 – 13 saniye yaşındayken hızlandırıcılardan evrenin 
nasıl olduğuna ilişkin veri istiyorlar. Astrofizikçilerse 10 – 13 saniyeden daha erken zamanlarda 
işlerlikte olan fizik yasalarının ne olduğunu bilmek istiyor ve parçacık fizikçilerinin kolları 
sıvayıp Higgs, birleşik kuram, kuarkın iç yapısı (compositeness – ERP) hakkında kendilerine 
destek olmalarını istiyorlar.  
 
Büyük Birle şik Kuramlar     
 
Zayıf çekirdek kuvvetiyle elektromanyetik kuvvetler birleştirilerek elektrozayıf kuvvet 
kuramı oluşturuldu. Elektrozayıf kuvveti dört parçacık taşıyor: W+, W−, Z0 ve foton. QCD 
(QuantumChromoDynamics – ERP) üç renk ve gluonlardan oluşan kuarkların davranışını 
betimler. Bu kuvvetler gauge bakışıklığı uygun davranışlar sergileyen kuantum alan 
kuramıyla betimlenebiliyor. QCD ile elektrozayıf kuvvet kuramının birleştirilme çabasına 
Büyük Birleşik Kuram (GUT – Grand Unification Theory) deniyor. Elektrozayıf kuvvetlerin 
gerçekleştiği sıcaklıklar 100 GeV düzeylerindedir. Bu değer yaklaşık olarak W parçacığının 
kütlesidir veya 1015 K sıcaklığıdır. Bugün bu sıcaklıklara laboratuvarlarda ulaşabiliyoruz. 
GUT ise 1015 GeV değerlerini gerektiriyor. Bu değer en megalomanyak hızlandırıcı 
tasarımcısının bile düşleyemeyeceği düzeylerdedir. 1015 GeV değeri, zayıf, güçlü çekirdek 
kuvvetleri ve elektromanyetik kuvvetin yeğinliklerini ölçen parametrelerden türetilir. Bu üç 
parametrenin buluştuğu düzey  1015 GeV değeridir. Buna Büyük Birleşme düzeyi denir ve bu 
düzeyde doğa yasaları daha bakışık bir durum sergiler. Ancak bir kez daha anımsayalım, bu 
kanıtlanması gereken bir kuramdır. Ölçülen yeğinlikler bu erke düzeylerinde üç kuvvetin 
birleşik bir kuvvete yakınsadığına işaret ediyor.  
  

Birden çok GUT kuramı var, sayıları oldukça kabarık. Herbirinin hem başarılı hem de 
yetersiz olduğu yanlar var. Örneğin GUT yarışmasına erken dönemde giren bir kuram 
protonun kararsız bir parçacık olduğunu ve nötr pion ile pozitrona bozunacağını öngördü. 
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Protonun bu kuramdaki ömrü 1030 yıldır. Evrenin ömrü bu rakamdan çok daha küçük – 1010 
yıl – olduğundan çok fazla protonun bozunmamış olması gerek. Proton bozunması müthiş bir 
olay olmalı. Anımsamakta yarar var, biz protonu kararlı bir hadron olarak düşünmüştük, 
çünkü protonun kararlı bir parçacık olması hem evrenin hem de ekonominin geleceği için çok 
önemli. Bozunma oranının bu denli düşük olmasına karşın deneyi yapılabilir. Örneğin, 
protonun ömrü gerçekten 1030 yıl ise, ve biz bir tek protonu bir yıl boyunca gözlersek, proton 
bozunma olayını gözleme olasılığı 1/1030 (10 – 30) dur. Bir tek proton yerine birçok protonu 
gözlersek, örneğin, 10.000 ton suda 1033 proton var (inanın bana), bir yılda 1.000 proton 
bozunacak demektir.  
 
 Bunun üzerine fizikçiler hemen Ohio’daki Erie gölünün altındaki tuz madenlerine, 
Japonya’nın Toyama dağı altındaki kurşun madenlerine ve Fransa ile İtalya’yı birbirine 
bağlayan Mont Blanc tüneline indiler. Amaç, deneyi Yer yüzeyini sürekli bombardıman 
altında tutan kozmik ışınlardan arındırılmış bir bölgede gerçekleştirmek. Fizikçiler bu 
madenlere ve tünele herbiri 10.000 saf su içeren devasa ve temiz plastik kaplar yerleştirdi. 
Kaplardaki suyu yüzlerce duyarlı fotokatlandırıcı tüpler izlemeye başladı. Bu algaçlar, 
protonun bozunmasıyla ortaya çıkacak olan erke patlamasını algılayacaktı. Bugüne dek proton 
bozunması gözlenemedi. Bu deneylerin hiçbir işe yaramadığını söyleyemeyiz. Deneylerdeki 
yetersizlikleri de dikkate alan fizikçiler, eğer gerçekten kararsız bir parçacıksa protonun 
ömrünün 1032 yıldan daha uzun olması gerektiğini duyurdular.   
 
 İlginçtir ki, proton bozunması deneyi uzun ve başarısızdı ancak beklenmedik bir olay 
bu deneye olan ilgiyi birden arttırdı. 1987 yılının Şubat ayında Andromeda gökadasında 
gerçekleşen süpernova olayının hemen ertesinde Erie gölü ve Toyama dağı altındaki 
algaçlarda eş zamanlı nötrino patlamaları gözlendi. Süpernova ışığındaki artış ve nötrinolar 
yıldız patlamaları modelleriyle müthiş bir uyum sergiledi. Gökbilimcilerin coşkulu sevinci 
görülmeye değerdi, ancak proton bozunması gerçekleşmedi. 
 
 GUT ler zor anlar geçirdi ancak kendini çabuk toparlama yeteneği olan GUT 
kuramcıları coşkularını yitirmedi. GUT kuramını sınamak için bir GUT hızlandırıcısı yapmak 
gerekmiyor. GUT kuramlarını proton bozunması yanısıra başka deneylerle de sınayabiliriz. 
Örneğin, SU(5), bir başka GUT, parçacıkların elektrik yüklerinin kuantlaştığını ve elektron 
yükünün üçte birinin katları olarak belireceğini ileri sürer. (Kuarkların elektrik yüklerini 
anımsayınız). Oldukça doyurucu. SU(5) in bir diğer sonucuna göre kuarklarla leptonların bir 
aile oluşuyla ilgili öngörü. Bu kurama göre, protonun içindeki kuarklar leptonlara, leptonlar 
da kuarklara dönüşebilir.  
 
 GUT ler protonlardan 1015 kat daha ağır olan süperkütleli parçacıkların (X bozonları) 
varlığını öngörür. Eğer hidrojen çekirdeği (bir tek proton) saf erkeye dönüşebilirse, füzyon 
erkesinden yüz kez daha etkin erke kaynağı oluşturur. Birkaç ton su ABD nin bir günlük erke 
gerekesinimini karşılayabilir. Ancak, suyu GUT sıcaklıklarına dek ısıtmamız gerekiyor. Eğer 
çocuk yuvasındaki bir öğretmen vurdumduymazlığı nedeniyle çocuğun birinin bilime 
yönelmesini sağlarsa, bu çocuk suyu pratik olarak nasıl ısıtacağımıza ilişkin fikir sahibi 
olabilir. Onun için öğretmene vurdumduymazlığını geliştirmesi konusunda yardımcı olalım! 
 
 GUT ölçeklerindeki sıcaklıklarda (1028 K) bakışıklık ve basitlik öyle bir düzeye erişir 
ki artık bir tek tür özdek (lepto-kuark?) bir tek kuvvet ve bu kuvveti taşıyan bir dizi 
parçacıklar, oh, bu arada, çekim kuvveti gruptan kopmuş sağa sola takılıyor.  
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 Süperbakışık veya Susy yarışma halindeki GUT ler içinde favori olanı. Bu kuram 
parçacıkları (kuarklar ve leptonlar) ve kuvvet taşıyıcıları (gluonlar, W’lar...) birleştirir. Aynı 
kuram çok sayıda öngörüde bulunuyor ancak bugüne dek hiçbiri gözlenemedi. Ne eğlenceli 
değil mi? 
 
 Gravitonların W’ların ve geri kalan diğer parçacıkların yoldaşları olan gravitinolar, 
winolar, gluinolar, fotinolar da var. Kuarklar ve leptonların süperbakışık yoldaşları var: 
skuarklar, sleptonlar. Bu kuramın omuzlarındaki yük, bilinen tüm parçacıkların yoldaşları 
olan sparçacıkların niçin gözlenemediklerini açıklamak olacaktır. Kuramın savunucuları 
hemen, “oh, antiparçacıkları anımsayınız” diyeceklerdir. 1930 lu yıllara dek hiç kimse 
parçacıkların anti ikizleri olacağını düşleyememişti bile. Ve unutmayınız, bakışıklıklar 
kırılmak için yaratılmıştır (tıpkı aynalar gibi?) Yoldaş parçacıklar gözlenemedi çünkü onlar 
çok ağır. Yeterince büyük bir hızlandırıcı yapın kendilerini göstereceklerdir.  
 
 Matematiksel kuramcılar parçacıkların ahlaksızca çoğalmalarına karşın kuramın 
mükemmel bir bakışıklığa sahip olduğunu savunuyorlar. Susy, gerçek kuantum çekim 
kuramına ulaşılacağı konusunda da söz veriyor. Genel Görelilik kuramını kuantize etme 
çabası da, yeniden normalize edilemeyecek denli çok sonsuzluğun ortaya çıkması nedeniyle 
başarısızlıkla sonuçlandı. Susy yine de güzel bir kuantum çekim kuramına ulaşılacağı 
konusunda söz veriyor.  
 
 Susy’nin bakışıklığına uymadığı için Higgs parçacığı yapması gereken görevi yerine 
getiremiyor. Skaler bozon olan Higgs parçacığı çevresindeki vakuma karşı oldukça duyarlı. 
Higgs’in kütlesi, Higgs uzayında uçuşan sanal parçacıkların kütlesinden etkileniyor; sanal 
parçacıkların kendisine yüklediği erke ve dolayısıyla kütle onu obez yapıyor ve elektrozayıf 
kuvveti kurtaramayacak denli şişmanlıyor. Susy’de olanlar şöyle özetlenebilir: Susy 
yoldaşları ters işaretleri nedeniyle Higgs’in kütlesini etkiliyorlar. Şöyle ki, W parçacığı Higgs 
parçacıklarını ağırlaştırırken winolar bu etkiyi ortadan kaldırıcı davranıyorlar ve böylece 
kuram Higgs’in kütlesini ayarlayabiliyor. Ancak bu çabalar Susy’nin doğru olduğunu 
kanıtlamaz. Kuram sadece çok güzel. Susy, gözlenebilir evrenimizi sardığı varsayılan karanlık 
özdek adaylarını büyük bir istekle ve cömertce sunuyor. Susy parçacıklarının Büyük Patlama 
çağında üretildikleri savunuluyor. Bunların içinde en hafif olanlar, fotinolar, higgsinolar veya 
gravitinolar kararlı parçacıklar olarak kalmış, günümüz karanlık özdek adaylarını oluşturmuş 
ve gökbilimcileri mutlu etmişlerdir. Bir sonraki dönemin hızlandırıcıları Susy’i ya 
doğrulayacak ya da yanlışlayacak....ama şimdilik...oh, oh, oh ne güzel avrat! 
 
Süpersicimler 
 
Sicim kuramı tüm kuvvetleri, hatta çekim kuvvetini, bunların yanısıra tüm parçacıkları, uzayı 
ve zamanı bile birleştireceğini savunuyor. Bu kuram gelişigüzel sunulmuş parametrelerden ve 
sonsuzluklardan da bağışık bir kuram olacağı konusunda söz veriyor. Kısacası, kuram herşeyi 
içerecek. İşin özünde nokta parçacıkların kısa sicim parçacıklarıyla değiştirilmesi yatıyor. 
Sicim kuramı matematiğin sınırlarını ve insanın hayal gücünün oluşturduğu kavramsal 
sınırları öteliyor. Bu kuramın oluşumuna ve kuramın kahramanlarına ilişkin şunlar 
söylenebilir: kahramanlar, Gabrielle Veneziano, John Schwarz, Andre Neveu, Pierre Ramond, 
Jeff Harvey, Joel Sherk, Michael Green, David Gross ve Edward Witten. Bunlardan önde 
gelen dördü New Jersey’deki çok iyi bilinmeyen bir enstitüde birlikte çalışıyorlar ve 
Princeton Yaylı Dörtler (Princeton String Quartet – ERP) olarak anılıyorlar.  
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 Sicim kuramı hemen hemen Atlantis denli uzak bir bölgeye ilişkin bir kuram. Burası 
Planck bölgesi ve eğer gerçekten var idiyse ancak Büyük Patlama anının ilk anlarında vardı. 
Bu çağdan bilgi derleyebilecek bir deney düşlememiz bile olası değil. Ancak bu, 
çabalamaktan vazgeçmemiz anlamına gelmemeli. Bu kuram 10 boyutta çalışıyor: 9 uzay 
boyutu bir de zaman boyutu.  
 
 Biliyoruz ki yalnızca 3 uzay boyutu var. Haklı olarak, “Nerede bu boyutlar?” diye 
soracaksınız. Bükülmüş durumda. Bükülmüş mü? Evet, kuram geometri temelinde 
oluşturulmuş çekim (kuvveti/alanı) ile başlıyor. 6 uzay boyutunun bir top içinde büküldüğünü 
düşünün. Topun boyutu Planck boyutlarında, 10 – 33 cm, ve nokta parçacık yerine düşünülen 
sicim uzunluğunda. Bugün bildiğimiz parçacıklar bu sicimin titreşimi sonucunda ortaya 
çıkıyor. Gerilmiş olan bir sicim (veya tel) sonsuz sayıda titreşim biçemine (modes – ERP) 
sahiptir. Keman bu bilgi temelinde oluşturulmuş güzel bir çalgı aletidir. Gerçek bir keman 
telinin titreşimleri temel frekans ve onun harmonikleri olarak betimlenir. Mikro ölçeklerdeki 
sicimin matematiği de buna benzer. Bizim bildiğimiz parçacıklar en düşük frekanslara sahip 
biçemlerdir.  
 
 Kuram giderek daha güç matematikle karşılaştıkça ve olası çıkış yolları sayısı arttıkça 
süpersicim kuramını saran heyecan ve ilerleme daha usa yatkın bir düzeye düştü ve şimdi 
beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Çok yetenekli kuramcılar süpersicime olan ilgilerini 
sürdürüyorlar ancak TOE’nun (Theory of Everything – Herşeyin kuramı – ERP) standart 
model düzeyine çıkması uzun zaman alacak.  
 
Düzlük ve Karanlık Özdek      
 
Kurtarıcı bir kuram bekleyen Büyük Patlama’nın bir dizi çözümsüzlükleri var. Bu 
çözümsüzlüklerden bir tanesine değinelim. Fizikçileri kahreden biz deneyci ve kuramcıları da 
boğan En Başlangıç (Very Beginning) kavramına değinelim. Bu düzlük sorunu (Flatness 
problem – ERP) olarak bilinir ve çok insanca bir içeriğe sahiptir. Evren sonsuza dek 
genişlemesini sürdürecek mi yoksa genişleme hızı zamanla azalıp evren kendi üzerine 
çökecek mi? Sorunun yanıtı, evrendeki kütle niceliğinin ne denli az ya da çok olduğunda 
yatıyor. Eğer kütle kritik değerden fazlaysa genişleme duracak ve evren kendi üzerine 
çökecek: Büyük Çöküntü (Big Crunch – ERP). Bu tür evrene kapalı evren diyoruz. Eğer kütle 
niceliği kritik kütle niceliğinin altındaysa evren genişlemesini sonsuza dek sürdürecek, 
giderek soğuyacak ve Büyük Buzul’da (Big Chill – ERP) noktalanacak; buna da açık evren 
diyoruz. Bu iki kütle düzeyinin arasında “kritik kütleli” evren modeli yatar. Bu evrende kütle 
niceliği genişlemenin yavaşlamasına neden olacak ancak kendi üzerine çökme 
gerçekleşmeyecek. Buna da düz evren (flat universe – ERP) denir.  
 
 Şimdi benzetme zamanı. Uzaya bir roket fırlattığımızı düşünelim. Eğer rokete düşük 
bir ilk hız verirsek, Yer’in çekim kuvveti büyük olduğu için roket geriye yere düşer (kapalı 
evren). Eğer roketin ilk hızını çok büyük tutarsak, Yer’in çekim alanından kurtulup Güneş 
dizgesinin derinliklerine kaçar (açık evren). Açıktır ki kritik bir hızla atarsak ne geriye düşer 
ne de tamamen kaçıp kurtulabilir (düz evren).  
 
 Evrendeki yıldızları sayarak evrenin çekim kuvvetini hesaplayabiliriz. Geçmişte 
gökbilimciler bu sayımı yapmış. Yıldız sayısını yetersiz bulduklarından evrenin açık 
olduğunu öngörmüşler. Ancak bugün tüm evreni saran görünmeyen “karanlık özdeğin” 
varlığına ilişkin sağlam kanıtlar var. Gözlenen özdekle hesaplanan özdek toplanınca 
evrendeki kütlenin kritik kütle değerine yakın olduğu anlaşılıyor. Ancak “evren kendi üzerine 
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çökecek mi yoksa genişlemesini sürdürecek mi?” sorusu henüz doyurcu bir biçimde 
yanıtlanamadı.  
 
 Karanlık özdek için bir çok spekülatif aday var. Çoğunun ismi de onları çok seven 
kuramsal mucitlerce verilmiş: axionlar, fotinolar, vb.  karanlık özdek için en olası ve 
büyüleyici aday standart modelin nötrinoları. Bu hayalet parçacıklar Büyük Patlama çağından 
arda kalan özdekler olmalı. Bunlar, eğer...eğer sonlu durgun kütleye sahipse ideal adaylar 
olarak görülüyor. Şunu kesinlikle biliyoruz ki elektron nötrinosu gereksinimi 
karşılayamayacak denli hafif. Geriye iki aday kalıyor; bunlardan en güçlü olanı tau nötrino. 
İki nedenden dolayı en güçlü aday: 1) tau nötrinolar var, gözlendiler; 2) bunların kütlelerine 
ili şkin hiçbir bilgimiz yok.  
 
 Yakın geçmişte Fermilab’de çok zekice tasarlanmış ve tau nötrinonun kütleye sahip 
olup olmadığını, eğer kütleliyse, evrenin kapalı olmasını sağlayacak denli mi olduğunu 
belirleyecek bir deney gerçekleştirdik. Bu deney evrenbilimcilerin gereksinim duyduğu bir 
deneydi. Evrenbilimcilerle parçacık fizikçilerinin ortak yazgılarını anımsayınız. 
Hızlandırıcılarda yapılan deneylerde kütleyi dolaysız olarak ölçemiyorsunuz. Ölçülen nicelik, 
kütlenin bilinen bazı tepkimeler üzerine uyguladığı etkidir. Ancak yapılan deneyde kütle 
algılanamadı. Bu özel olarak tasarlanmış olan deney başarılı olamadı...olabilirdi. Belki bir gün 
başarılı olacağız.  
 
Evrenin nasıl oluyor da düz evren için gerekli olan kütle niceliği içerdiğini henüz 
anlayamamış olsak da, kritik kütleye sahip olduğundan oldukça eminiz. Niçin bu denli 
eminiz, görelim bakalım. Doğanın Tanrı için seçebileceği kütle niceliği içinden (kritik 
kütlenin 106 katı veya kritik kütlenin 10 – 16 katı) Tanrı hemen hemen düz evren için gerekli 
olanını seçti. Aslında daha da kötüsü. Evren 15 milyar yıldır ansızın vakuma gidecek bir 
genişlemeyle ansızın çöküntü gibisinden iki felaketten mucizevi bir biçimde kurtuldu. 
Kuramsal hesaplamalar gösteriyor ki evren 1 saniye “yaşındayken” düzlüğe kavuştu. Eğer 
kütle niceliği kritik değerden birazcık sapmış olsaydı, ya henüz bir tek atom çekirdeği 
oluşamadan Büyük Çöküntüye ya da vakuma, Büyük Buzula dönüşecekti. Yine bir mucize! 
Kısacası düzlük öylesine büyük bir mucize ki onu “doğal” bir özellik yapacak nedenler 
aranıyor. Bu nedenle doktora öğrencilerim nötrinolar karanlık özdek mi değil mi sorusuna 
yanıt arayım derken kafayı üşütecekler.  
 
 Büyük Patlamanın düzlük sorunu, mikrodalga ardalan ışınımı ve diğer birkaç sorunu 
1980 yılında MIT kuramsal parçacık fizikçisi Alan Guth tarafından en azından kuramsal 
düzeyde çözüldü. Alan Guth’un çözümü Enflasyonist Büyük Patlama Modeli olarak biliniyor. 
 
Enflasyon ve Skaler Parçacık                                 
 
15 milyar yıllık geçmişte evrenin evrimi Einstein’ın Genel Görelilik kuramında içeriliyor. 
Evrenin sıcaklığı 1032 K değerine indiğinde klasik (kuantum bağlamında olmayan) görelilik 
geçerlilik kazanır ve sonraki olaylar Einstein kuramının sonuçlarıdır. Görelilik kuramının 
büyük gücü ne yazık ki bu usta fizikçi, Einstein, tarafından değil, O’nun ardılları tarafından 
gösterildi.  
 
 Alan Guth bir sürecin varlığını keşfetti. Einstein’ın denklemleri uzayın genişlemesine 
neden olacak büyük bir kuvveti üretebiliyordu. Evren 10 – 33 saniye denli kısa bir sürede 
protondan daha küçük bir boyuttan (10 – 15  metre) bir golf topuna büyüdü. Bu enflasyonist çağ 
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yeni bir alanın, yönden bağımsız bir skaler alanın ( Higgs’e benzeyen ve onun gibi davranan 
bir alan) etkisiyle oluyordu! 
 
 Evet bu Higgs! Astrofizikçiler Higgs’i yeni bir bağlamda keşfetti. Higgs’in evrenin 
genişlemesindeki rolü nedir? Daha önce de değinmiştik, Higgs alanı kütle kavramıyla sıkı 
sıkıya ilişkilidir. Bu çılgın enflasyonist genişlemeyi tetikleyen şey, enflasyon öncesi 
evrendeki Higgs alanının erke içeriğiydi. Bu erke o denli devasa boyutlardaydı ki hızlı bir 
genişlemeyi tetikleyebildi. Kısacası, “Başlangıçta Higgs alanı vardı” saptaması gerçeğe yakın 
bir saptamaydı. Uzayın her köşesinde sabit olan Higgs alanı, fizik yasalarına uygun olarak, 
zamanla değişikli ğe uğrar. Einstein eşitliklerine eklenen bu yasalar enflasyonist çağı üretir ve 
Yaradılışın 10 – 35  nci saniyesinden 10 – 33 ncü saniyesine dek geçen devasa küçük bir zaman 
aralığında gerçekleşir. Kuramsal evrenbilimciler evrenin ilk anını Higgs alanının erke 
içeriğine gönderi yaparak “sahte vakum” olarak betimler. Gerçek vakuma geçiş sürecinde bu 
erke salınır, parçacıklar ve ışınım üretilir. Tüm bunlar Başlangıçtaki devasa sıcaklıklarda olur. 
Bu uç koşulları içeren anın ertesinde Büyük Patlamanın bilinen aşamaları başlar: uzay 
genişler ve evren soğumaya başlar. Evren 10 – 33 ncü saniyede “Bugün ben evrenim” der.  
 
 Tüm erkesini parçacıkların üretilmesine bağışlayan Higgs alanı zamanla emekliye 
ayrılır, matematiksel tutarlılığı sağlamak için zaman zaman kendisini yeniden gösterir, 
sonsuzlukları ortadan kaldırır, kuvvetler ve parçacıklar birbirinden ayrışmaya başladıkça 
ortaya çıkan farklılaşmayı denetler. İşte tüm gücüyle Tanrı parçacığı! 
 
 İnanın bunları ben uydurmadım. Kuramı ortaya atan genç parçacık fizikçisi Alan Guth, 
tamamen farklı bir sorunu çözmeye çalışıyordu: standart Büyük Patlama modeli manyetik 
biruçayların (monopollerin – ERP), yalıtılmış bir uçlaklı (kutuplu – ERP) manyetik alan 
parçacıkların varlığını öngörüyordu. Manyetik bir uçayların kuzey ve güney uçlakları 
birbiriyle özdek ve antiözdek gibi ilişkili olacaktı.  Manyetik biruçayları arama girişimi 
parçacık avcılarının en sevdiği oyun durumuna geldi. Yapılan her yeni hızlandırıcı manyetik 
biruçay aramaya başladı. Ancak tüm çabalar boşa çıktı. Manyetik biruçaylar varolsa bile çok 
ender olmalı, oysa ki evrenbilimin tuhaf öngörüsüne göre sayıları devasa boyutta olmalı. 
Amatör bir evrenbilimci olan Guth manyetik biruçayları ortadan kaldırıp Büyük Patlama 
modelini düzeltmek amacıyla enflasyon fikrini ortaya attı. Daha sonra enflasyon düşüncesini 
geliştirerek evrenbilimin tüm sakat yanlarını onarabileceğini gördü.  
 
 Higgs alanına ayırdığım bu bölümü bitirmeden önce bu hızlı genişlemenin, 
enflasyonun yönbağımsızlığı veya nedenselliği ve düzlük krizini nasıl çözdüğüne 
değinmeliyim. Işık hızından çok daha büyük hızlarla (görelilik kuramı uzayın genişleme 
hızına bir sınır getirmiyor) gerçekleşen enflasyon tam da gereksinim duyduğumuz bir durum. 
Başlangıçta evrenin küçük bölgeleri birbirine değiyordu. Enflasyon bu bölgeleri çok büyük 
genişlemeye uğrattı ve bölgelerin bazı uçlarını nedensellik bağlamında birbiriyle ilişkili 
olmayan konuma getirdi. Enflasyonist aşamadan sonra genişleme ışık hızıyla 
karşılaştırıldığında daha yavaştı. Böylece ışığı bize ulaştıkça evrenin yeni bölgeleriyle 
tanışmış oluyoruz. “Hey” kozmik ses duyulur, “yine buluştuk değil mi?” artık şok olmamıza 
gerek yok çünkü tanık olduğumuz durum yönbağımsızlık! 
 
 Düzlük? Enflasyonist evren net bir açıklama yapar: evrendeki kütle niceliği kritik 
düzeydedir; genişleme sonsuza dek yavaşlayarak sürecek ancak asla geriye kendi üzerine 
çökme gerçekleşmeyecek. Düzlük: Einstein’in Genel Görelilik kuramının bir özelliği, 
tamamen geometrik bir özellik. Kütlenin varlığı uzayın bükülmesine neden olur; kütle ne 
denli çoksa eğrilik de o denli fazladır. Düz evren iki kritik durumun ortasındaki bir durumdur. 
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Kritik kütleden fazla kütle uzayı tıpkı bir küre yüzeyi gibi kendi üzerine kapatır, eğrilik 
“içeri” doğrudur. Bu kapalı evren anlamındadır; kritik kütleden az kütle dışa doğru bir 
eğrilikle sonuçlanır, tıpkı bir at eğeri gibi. Bu da açık evren anlamındadır. Düzlük, kritik 
kütlenin varlığında ortaya çıkan, eğrili ği de içeri ve dışarı eğrili ğin arasında bir yerde olan 
eğriliktir. Enflasyon, eğrili ğe sahip küçük bir uzay parçasını hemen hemen düz olan devasa 
uzay bölgesine dönüştüren bir süreçtir. Tam düzlük öngörüsü, diğer bir deyişle, evrenin 
Büyük Buzulla Büyük Çöküntü ortasında kritik aşamada bulunduğu öngörüsü, karanlık 
özdeğin tanı kazanması ve kütle yoğunluğunun sürekli ölçümüyle sınanabilir. Evrenbilimciler 
bu konuda çalışmaların yapılacağını söyleyerek bizi rahatlatıyor.  
 
 Enflasyonist modelin diğer başarıları bu modelin yaygın olarak onanmasını sağlıyor. 
Örneğin, Büyük Patlama modelinin küçük bir “sinir bozucu yanı” evrenin yumrulu yapısını 
açıklayamamasında yatıyor: gökadaların, yıldızların ve diğer yoğun bölgelerin varlığı. Şans 
eseri gerçekleşen yoğunluk dalgalanmaları sonucunda özdeğin bir bölümü eşdağılımlı plazma 
içinde belli bölgelerde yoğunlaşarak yumrulu yapıları oluşturdu. Sonra, fazladan oluşan çekim 
kuvveti diğer kütleyi de bu yoğun bölgelere çekti ve çekim kuvveti giderek arttı. Süreç 
sürekliliğini korudu ve eninde sonunda gökadalar oluştu. Ancak kuramın ayrıntıları bu sürecin 
“şans eseri” olması durumunda çok yavaş olduğunu, gökada oluşumu tohumlarının 
enflasyonist çağda atılmış olması gerektiğine işaret ediyor.  
 
 Kuramcılar bu yoğunluk tohumlarının başlangıçtaki eşdağılımlı özdekte % 0.01 den 
daha az olduğuna işaret ediyor. Bu yoğunluklar nereden geldi? Guth’un enflasyon modeli çok 
çekici bir açıklama getiriyor. Bu yoğunlukların izini sürmek için evrenin kuantum aşamasına 
gitmek gerekiyor. Enflasyonist aşamada kuantum mekaniksel dalgalanmalar kütle dağılımına 
düzensizliklere neden olabilir. Bu küçük ölçekli yoğunluk dalgalanmaları enflasyonist 
aşamada gökadalar boyutlarında gerçekleşebilir. 1992 yılının Nisan ayında açıklanan COBE 
uydusu sonuçları, mikrodalga ardalan ışınımının değişik yönlerdeki sıcaklık 
dalgalanmalarının yoğunluk dalgalanmaları cinsinden hesaplanabileceğini ve enflasyonist 
senaryo ile tutarlı olduğunu göstermiştir.    
 
 Evet başlangıca ilişkin ilginç bir öykümüz var. 10 – 33 ncü saniyeden günümüze, 1017 
nci saniyeye dek neler olup bittiğini kabaca biliyoruz. Ancak, hala, “Evet evrenin varlığını 
yadsımıyoruz, ancak nasıl başladı?” sorusunu yöneltenler var.  
 
 1987 yılında Fermilab’da astro/kozmo/kuramcıların “Tanrının yüzü” cinsinden 
konuşmalarına tanık oluyorduk. Konferansın başlığı Kuantum Kozmoloji idi. Bu başlığı 
attılar çünkü uzmanlar bilgi sahibi olmadığımız bu bölgeye ilişkin serbest atışa 
geçebileceklerdi. Doyurucu bir kuantum kozmoloji kuramı henüz yok; oluşturamadığımız 
sürece de başlangıca ilişkin bilgi sahibi olamayacağız.  
 
 Konferansta birçok ünlü kişinin yanısıra Stephan Hawking, Murray Gell-Mann, Yakov 
Zeldovich, Andre Linde, Jim Hartle, Mike Turner, Rocky Kolb ve David Schramm gibi en 
ünlüler de vardı. Konferanstaki tartışmalar soyut, matematiksel ve oldukça canlıydı. Çoğunun 
düzeyi beni aşıyordu. Ancak en çok hoşuma giden şey, Stephan Hawking’in Pazar sabahı 
evrenin kökenine ilişkin olan kapanış konuşmasıydı. Aynı anda ülkedeki diğer 16.427 vaiz de 
aynı konuda, evrenin başlangıcı konusunda vaaz veriyordu. Bir farkla. Hawking’in konuşması 
ses üreten elektronik bir aygıtdan bize ulaşıyordu, bu da olayı daha doğal yapıyordu. Her 
zaman olduğu gibi ilginç şeyler söylüyordu ancak bu kez en derin düşüncesini oldukça basit 
bir biçimde dile getirdi. “Evren ne ise odur çünkü önceden ne idiyse oydu” (“The universe is 
what it is because it was what it was” – ERP).  
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 Hawking, kuantum kuramının evrenbilime uygulanabilmesi için yaradılışın ilk 
anlarındaki başlangıç koşullarının özgün bir biçimde belirlenmesi gerektiğine işaret etti. 
Sonra, doğanın henüz tam olarak bilemediğimiz  – ancak şu anda üniversite 3. sınıfta okuyan 
bir dahi tarafından bulunacak olan – yasaları  devreye girecek ve evrenin evrimini 
açıklayacaktı. Yeni kuram, evrenin başlangıç koşullarını doğanın çok iyi bilinen yasalarına 
uygulayarak evrene ilişkin tüm gözlemleri açıklama becerisini gösterecekti. Bu kuram aynı 
zamanda 1990 ların standart modelini de içermeliydi. Eğer bu başarı elde edilmeden önce 
Süper Çarpıştırıcı’da elde edeceğimiz verilerle, Pisa zamanından bu yana elde edilen tüm 
verileri açıklayabilen yeni bir model oluşturabilirsek çok daha iyi olacaktı. Bizim alaycı Pauli 
bir zamanlar tahtaya boş bir dikdörtgen çizdi ve Titian’ın (Tiziano Verellio – ERP) en iyi 
eserinin bir kopyasını yaptığını savundu ve arkasından “ayrıntıları işlemedim” dedi. 
Gerçekten, “Evrenin Doğuşu ve Evrimi”ne ilişkin tablomuz birkaç fırça daha atarsak 
tamamlanacak, ancak çerçeve oldukça mükemmel.      
 
Zaman başlamadan önce 
 
Yine doğumdan önceki evrene bir yolculuk yapalım. Biz şu anda yeterince bilgi sahibi 
olduğumuz bir evrende yaşıyoruz. Bir kaval kemiğinden nesli tükenmiş bir memeliyi ortaya 
çıkaran paleontolog gibi veya birkaç eski taştan yokolmuş bir kenti gözler önüne seren 
arkeolog gibi bizler de laboratuvarlarımızda ortaya çıkardığımız doğa yasaları yardımıyla 
evreni sergilemeye çalışıyoruz. Kanıtlayamayacağımızı bile bile, gözlediğimiz evrenden 
türettiğimiz doğa yasalarıyla yola çıkıp, filmi geri sararak başlangıca ve “öncesine” 
gideceğimize inanıyoruz. Başlangıcın gerçekleşebilmesi için doğa yasalarının zamanın 
başlangıcından önce de varolması gerekiyor. Bunu söylüyoruz, inanıyoruz da ancak 
kanıtlayabilir miyiz? Hayır. “Zaman başlamadan önce ne vardı?” bu soruyla birlikte fizikten 
kopup felsefe alanına dalıyoruz.  
 
 Zaman kavramı olayların (events – ERP) ortaya çıkışıyla sıkı sıkıya ilişkili. Bir olay 
zamanda bir anı belirler. İki olay bir zaman aralığını tanımlar. Düzenli bir biçimde yinelenen 
olaylar “saat”i tanımlar – kalp atışı, sarkacın salınımı, güneşin doğuşu/batışı. Şimdi hiçbir 
olayın gerçekleşmediği durumu düşünelim. Tick tock yok, yemek yok, olay yok. Böylesine 
kısır bir dünyada zaman kavramının anlamı olmaz. Evrenin “Önce”sinde durum böyleydi. 
Büyük Olay, Büyük Patlama diğer birçok şeyin yanısıra zamanı da yarattı. 
 
 Söylemeye çalıştığım şey şu: eğer saati tanımlayamazsak zamana da bir anlam 
yükleyemeyiz. Bir parçacığın, örneğin pion’un bozunmasına ilişkin kuantum fikrini ele 
alalım. Pion bozunmadıkça pion evreninde zamanı belirlemenin olanağı yok. Pionda hiçbir 
şey değişmez. Bu durumu, bizim (homo sapiens) bozunmayla ilgili deneyimlerimizle 
karşılaştıralım. Süregelmekte olan ve hatta ansızın ortaya çıkabilecek bozunmaya ilişkin 
birçok işaret var! Ancak, kuantum dünyasında, “Pion ne zaman bozunacak?” veya “Büyük 
Patlama ne zaman gerçekleşti?” gibi soruların hiçbir anlamı yok! Ancak, “ne kadar zaman 
önce Büyük Patlama gerçekleşti?” sorusunu sorabiliriz.  
 
 Büyük Patlama öncesi zamansız, yapısız ancak şu veya bu biçimde fizik yasalarına 
uyan evreni düşünmeye çalışabiliriz. Bu koşullar, tıpkı pion gibi, evrene bir patlamayla ortaya 
çıkma, evrimleşme, evre geçişlerine uğrama olasılıkları tanır. Bu aşamada, daha önce 
değindiğimiz bir benzetmeye gönderi yapabiliriz. Başlangıçta evreni bir uçurumun 
tepesindeki devasa bir kayaya benzetebiliriz. Ancak bu kez kaya bir çukurda bulunuyor olsun. 
Klasik fiziğe göre kaya kararlı bir durumdadır. Ancak kuantum fiziği tünel olayına izin verir – 
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tuhaf etki – ilk olay kaya çukurun dışında görünür, hooop, uçurumun kenarına gider ve 
düşerek gizilgüç erkesini açığa çıkarır ve bildiğimiz evreni yaratır. En spekülatif evren 
modelinde bizim sevgili Higgs alanımız işte bu uçurum rolünü üstlenir.   
 
 Evren filmini geriye, başlangıca doğru sardığımızda uzay ve zamanın giderek 
kaybolduğunu görmek rahatlatıcı bir duygu. Uzay ve zaman sıfıra doğru gittiğinde evreni 
betimlemede kullandığımız eşitlikler anlamını yitirir. Tam sıfır noktasında fiziğin dışındayız. 
O noktada uzay ve zaman da anlamını yitirir. Geriye ne kalır? Geriye fiziğin yasaları kalmalı.  
 
 Uzay, zaman ve başlangıca ilişkin yeni ve yakışıklı yasalarla uğraşmaya 
başladığımızda çözümsüzlüklerin getirdiği sıkıntılar başlar. Bilimin diğer bütün dönemlerinde 
– kesin olarak 1500 lü yıllardan günümüze – gerçekleşen ilerlemelerin tersine, deney ve 
gözlemler bu sıkıntılardan kurtulmamıza yardım edemiyor. Aristo zamanında bile kişi “atın 
ağzında kaç diş vardır?” konulu tartışmaya katılabilmek için atın ağzındaki dişleri 
sayabiliyordu. Şimdilerdeyse, çalışma arkadaşlarımız ellerinde bir tek veri – evren – varken 
bir konuyu tartışıyorlar. Bu da bizi şu soruyu sormaya itiyor: “yanıt evrense, peki soru ne?”. 
 
 Sevgili okurlarım siz ve ben Miletus’tan bugüne uzunca bir yol katettik. Bilim yolunda 
Miletus’tan ve o zamanlardan buraya ve bugüne yolculuk yaptık. Ne yazık ki bu yolculuk 
sırasında önemli ve önemsiz birçok dönüm noktasından hızla geçtik. Birkaç önemli noktada 
durduk, Newton, Faraday, Dalton ve Rutherford ve hamburger için McDonald’da. İç ve dış 
uzay konusunda yeni açılımlara tanık olduk. Kıvrıla kıvrıla giden bir orman yolunda olduğu 
gibi bazen ağaçlardan ormanı, sisten yolumuzu göremez olduk ancak 2500 yıllık bu 
entellektüel yolda ilerledik.  
 
 Bu yolculuk sırasında bilim ve biliminsanlarına ilişkin birçok şey söyledim. Bilim ile 
biliminsanını ayırdetmek önemlidir. Biliminsanları sakin ve hırslıdır. Onları güden şeyler 
merak ve egodur. Melek gibidirler aynı zamanda çok aç gözlüdürler. Ölçülemeyecek denli 
akıllı ve aptalcasına çocuksudurlar; duygu ve düşüncede yeğin, tutkulu, dostca ve 
kaygısızdırlar. İnsanların bir alt grubu olan biliminsanları ateisttir, kuşkucudur, kökten 
dindardır, Yaratıcıyı kişisel tanrıları olarak görürler. 
 
     Biliminsanlarının yetenekleri de değişik düzeydedir. Bunda bir sakınca yok, çünkü 
bilimin hem çimento karıştırıcısına hem de usta mimarlara gereksinimi var. Aramızda güçlü 
usa sahip olanların yanısıra müthiş zeki olanlar da var; bazılarının sihirli parmakları vardır, bir 
kısmının da müthiş sezgileri. Ancak en önemlisi, bilim için gerekli olan bu özelliklerin 
yanısıra şans da olmalı. Bunların yanısıra, yeteneksiz, sahtekar ve aptal olanlar da var...aptal!  
 
 Bir keresinde annem bu betimlemeye itiraz etti:  
“Sana kıyasla aptal demek istiyorsun değil mi?” 
“Hayır anne, aptal gibi aptal”. 
“Peki nasıl oldu da PhD derecesi var?” 
“Sitzfleisch, anne”. Sitzfleisch: herhangi bir görevi üstlenme yeteneği olan ve iş 
tamamlanıncaya dek hababam de babam onu yapan. PhD derecesi verenler de insan. Eninde 
sonunda mecbur kalıyorlar.  
 
 Fiziğin Sonu mu? 
 
Bitirmeden önce şu T- şört işine değinmek istiyorum. Bu kitapta, bir kez anlaşılırsa, Tanrı 
Parçacığı evrenin nasıl işlediğini çözecek izlenimi bırakmış olabilirim. Bu alan gerçekten 
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derin düşündükleri için kendilerine ödeme yapılan derin düşünen parçacık fizikçilerin 
alanıdır. Bazıları, indirgemeci düşüncenin sonuna gelineceğine inanıyor. Artık iç uzaya ilişkin 
herşeyi bileceğiz. Sonra bilim karmaşık konulara eğilecek: virüsler, sabahki trafik sıkışıklığı, 
nefret ve şiddetin sağaltımı...hepsi çok güzel.  
 
 Bir başka bakış açısına göre biz devasa bir okyanusun sahilinde oynayan çocuklara 
benziyoruz. Bu bakış açısı gerçek anlamda sınırsız bir cephe sunuyor. Tanrı Parçacığının 
ardında müthiş, gözleri kamaştıran güzellik var, ancak gözlerimiz bu güzelliğe alışacak. Kısa 
bir süre sonra tüm soruları yanıtlayamadığımızı anlayacağız. “Elektronun, kuarkın, kara 
deliğin içinde ne var?” soruları bizi sonsuza dek uğraştıracak. 
 
 Ben iyimserlerden yanayım, “herşeyi bileceğiz” diyen kuramsal frizikçilerden yana. 
Ancak içimdeki deneyci “kibirli olma!” diyor. Bildiğimiz bir şey var ve bunu 10-20 yıl içinde 
SSC erke düzeylerinde (40 TeV) daha da pekiştireceğiz. Ancak bize sürpriz yapabilecek 
sayısız olasılıklar da olacak. Günümüzde kuantum kuramı gibi (cesium atom saati gibi) yeni 
doğa yasalarıyla çalışıyor olmak Galileo için düşünülemez bir durumdu; kuarkın içinde de 
eski uygarlıkları keşfedersek biz çok şaşıracağız.  
 
 Bilimin insan toplumları üzerine yaptığı en büyük etkiler atomu anlama çabalarından 
gelmişti; birçok yetkin biliminsanının bu gerçeği unutmuş olması şaşırtıcı. Genetik 
mühendisliğine, malzeme bilimlerine, denetim altındaki füzyon çalışmalarına ayrılan 
destekten bir şey almaksızın yapılan atom çalışmaları bu alana aktarılan parasal ederleri 
milyon kez geri ödedi. Sanayileşmiş ülkelerde soyut araştırmalara ayrılan %1 den az bütçe 
300 yıl boyunca Dow Jones’un getirisinden çok daha fazlasını getirdi. Buna karşın 
politikacıların, “bilim, toplumun acil gereksinimlerine yanıt vermeli” gibisinden terör 
esintilerine uğruyoruz. Bu kör politikacılar teknolojideki önemli ilerlemelerin, insanların 
yaşamını nitel ve nicel açıdan arttıran etmenin saf, soyut, tamamen merak dürtüsüyle yapılan 
bilimsel çalışmalardan geldiğini unutuyorlar, belki de hiç anlamıyorlar.   
 
Kaynak: 
The God Particle, Leon Lederman with Dick Teresi, Houghton Mifflin Company, Boston 
1993 
 

 
 

EINSTEIN’a GÖRE 

 
Genel Görelilik Kuramı ve onun özel bir çözümü olan Özel Görelilik, varlığı gözlemlerle 
gösterilemeyecek olan “mutlak uzay” kavramının bırakılması amacıyla geliştirilmi ştir. 
Kendine özgü “ilk ilkeleri”, “varsayımları”, “formalizmi” ve “öngörüleri” olan Genel 
Görelilik Kuramı gözlemler karşısında tutarlı görünüyor. Ancak diğer yandan en büyük 
ölçeklerde evrene uygulandığında sağduyudan uzak sonuçların türetilmesine neden oluyor: 
karanlık özdek, vb. Evrenbilim gözlemleri, (Gökadaların dağılım Haritası, Kozmik 
Mikrodalga Ardalan Işınımı, Gökada Dönme Eğrileri, yüksek kırmızıya kayma gösteren 
kuazarlarla düşük kırmızıya kayma gösteren gökadaların fiziksel ilişkisi, kuazar kırmızıya 
kaymalarında gözlenen kuantlaşma durumu, vb.)  Görelilik Kuramının yanlışlanmasına 
(falsifiability), bu kuramın bağrından veya dışından yükselecek olan yeni bir kurama zemin 
hazırlıyor.  
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1. GİRİŞ. 
 

“Görelilik kuramının Lorentz’in ve Einstein’ın oluşturduğu iki “çeşitlemesi” (version) vardır. 
Böylesi bir kurama olan gereksinim, devingen cisim ve alanları ilgilendiren bir dizi olguya 
açıklama getirme gereksiniminden doğmuştur. Lorentz’in elektron alan kuramı, FitzGerald 
büzülmesi dikkate alındığında bile deneysel sonuçları açıklayamıyordu. Lorentz, kuramın 
deneyle tutarlı olabilmesi için, uzayla zaman arasında devrimci nitelikte bir postula ileri 
sürmek durumunda kaldı. Ortaya çıkan ilişkiler, Lorentz dönüşümleriyle betimleniyor ve 
Fitzgerald büzülmesini özdevimli olarak (automatically) içeriyordu. Lorentz, bu yeni 
ili şkilerin temelindeki uzay-zamanın gerçek fiziksel uzay-zaman olduğunun ayırdına 
varamadı; eğer varabilseydi görelilik kuramını kendisi geliştirebilirdi. 
 
 “Özel Görelilik kuramında Minkowski’nin uzay-zaman’ı düz (eğrilik içermeyen), katı 
ve bozulmaya uğramamış bir olgudur; diğer bir deyişle, Newton’un mutlak uzayının 4 boyutlu 
çeşitlemesidir. Ancak, tekdüze devinimin niçin algılanamayacağını açıkça sergilediği için 
Newton’un uzayından bir adım öndedir.  
 
 “Bilim ağır bir tempoyla ilerlediğinden böylesi devrimci değişimlerin onanması zaman 
alıyor. Çoğu durumu yeterince açıklayabildiği için klasik bilime sarılmadan edemiyoruz. 
Lorentz de dönüşüm formüllerini tamamen formal olduğunu, fiziğin uzay ve zaman 
kavramlarıyla bir ilişkisinin olmadığını düşündü. 
 
 “Bir yıl sonra Einstein Lorentz’den daha devrimci bir yaklaşımla, Lorentz 
dönüşümlerinin fiziksel uzay ve zaman ilişkilerini betimlediğini bildirdi. Einstein’ın bu çıkışı, 
Özel Görelilik kuramının başlangıcını belirledi. Zaten Lorentz tarafından tüm mekanik 
özellikleri elinden alınan “ether”, bir başvuru dizgesi olma özelliğini ve hızın ölçülebileceği 
bir başvuru dizgesi olma özelliğini tamamen yitirdi. 
 
 “Bu yeni bakış açıları Minkowski’nin bulgularıyla büyük bir itici güç kazandı. 
Minkowski Einstein’ın yaklaşımının doğru olduğunu gösterdi: içinde yaşadığımız evrenin 
“aşina” olduğumuz evren olamayacağını, uzay ve zamanın birbirinden ayrı olamayacağını, 
Euclid türü olmayan tuhaf bir 4 boyutlu evren olması gerektiğini gösterdi. O günden sonra, 
ayrı olarak ele alınan uzay ve zaman yerine artık uzay – zaman süredurumu kavramı yerleşti.  
 
 “Uzay-zaman süredurumunun yerleşmesinden sonra, klasik bilim dönemlerinde üç 
boyutlu uzayda ve ondan ayrı olan zamanda temsil edilen tüm fiziksel genlikler (magnitudes) 
yeni evrende artık dört boyutlu genlikler olarak betimlenmeliydi. Yeni anlatım biçiminde üç 
boyutlu genliklere yeni bir boyut ekleniyordu. Bu ek boyutlarla elde edilen genlikler, aslında 
zaten bildiğimiz genlikler olarak karşımıza çıktı. Uzay-zaman süredurumuyla temsil etmedeki 
“yenilik” kendisini özellikle önceden ayrı olduğuna inandığımız fiziksel genliklerin füzyonu 
olarak gösterdi. Ortaya çıkan net sonuç şuydu: çoğu fiziksel genlikler, 4 boyutlu olguların 
bileşenleri olarak vardı. Bu yeniliğin en basiti uzay ile zamanın füzyonuydu, ancak benzerleri 
de var: momentum ile erke birleşti ve momentumun ve erkenin korunumuna ilişkin iki ayrı 
yasa, 4 boyutlu evrende bir tek korunum yasası altında birleşti. Kuvvet ile iş, elektrik akımıyla 
elektrik yükü de füzyona uğradı. 
 
 “Belli bir zaman diliminde bir parçacığın uzaydaki konumunu belirleyen ve ardıardına 
gelen noktalar, 4 boyutlu uzay – zaman süredurumunda  parçacığın “dünya yörüngesi”ni 
(world - line) tanımladı. Bu noktanın daha iyi anlaşılması için şu anımsatmayı yapalım: uzay 
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– zaman süredurumunda bir parçacığın tarihçesi, parçacık ister durgun (rest) isterse de 
tekdüze (uniform) bir devinim içinde bulunsun, düz, eğrili ği olmayan bir dünya yörüngesi ile 
temsil edilir ve bir dünya yörüngesinin diğerinden hiçbir farkı yoktur. Böylece ivmeli 
devinimin durgun veya tekdüze devinimden olan farkını söyleyebiliyoruz; ivmeli devinimde 
uzay – zaman noktaları bir eğri ile betimlenir, dünya yörüngesi bir doğru değildir.  
 
 “Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’nda sunduğu yeniliklerden biri de bu dünya 
yörüngesine ilişkin olanıdır. Başlangıçta kabul ettiği tamamen katı, düz uzay – zaman 
süredurumu yerine, normal olarak düz olan ancak kütlenin yakın komşuluğunda bükülecek 
olan bir uzay – zaman yapısı varsayımını kullandı. Genel olarak çekim alanı dediğimiz şeyden 
sorumlu olan etmen işte bu uzay eğrili ğidir. Elektromanyetik alanın tersine çekim alanı 
böylece geometrik bir yorum kazanmış oldu.  
 
 “Kütlenin uzay-zaman süredurumuna kazandırdığı eğrili ği düşsel bir gösterimle, 
düşünce deneyiyle açıklayabiliriz: Güneş’in ansızın oluştuğunu varsayalım. Ortaya çıkan 
kütleyle birlikte oluşan uzay eğrili ği, tüm yönlere doğru ışık hızıyla yayılacak ve kütleden 
uzaklaştıkça eğrili ğin genliği de azalacaktır. Işık hızıyla yayılan bu eğrilik bir gezegene 
ulaştığında gezegen sanki Güneş’e doğru çekiliyormuş gibi davranacaktır. Oysa ki, gezegene 
dolaysız olarak uygulanan kuvvet, gezegenin yakın komşuluğundaki uzay – zaman 
süredurumu eğrili ğidir. Çekim alanına ilişkin tüm kuramlarda Güneş bu etkiden dolaylı olarak 
sorumludur. 
 
 “Genel Görelilik Kuramı, Einstein’ın 4 boyutlu çekim alanı eşitlikleri çerçevesinde 
oluşmuştur. Diğer bir deyişle, kuram, uzay – zamanın yapısı (structure) veya alanıyla ilgili bir 
kuramdır. Bu açıdan bakıldığında Genel Görelilik bir alan kuramıdır. Ancak bu “saf” (pure) 
bir alan kuramı değildir, çünkü bu kuram alana ek olarak, elektron, proton ve benzeri 
korpüsküler özdeği de dikkate almalıdır.  
 
 “Genel Görelilik Kuramı’nda özdeğin atom yapısı deneysel bir gerçek olarak 
onanmıştır; bu atom yapısına ilişkin kuramsal bir neden önerilmemiştir. ‘Saf’ alan kuramı 
özdeğin atom yapısına  alan genlikleri cinsinden bir açıklama getirmesi gerekir, ancak bu 
amaca ulaşmaktan oldukça uzak görünüyoruz” [1]. Bu bağlamda Fizik dalında Nobel ödülü 
almış olan Sheldon Glashow’un bu konudaki saptamalarına değinelim: “Bir yanda mütevazi 
bir kişi, diğer yanda mükemmelliyetçi birisi: salt deneylerden kurama doğru ilerleyen yol, ve 
‘saf’ pozitif düşünceden aşağıya doğru olan yol: Bohr’un izlediği yol ve Einstein’ın izlediği 
yol. Geçmişten almamız gereken bir ders var. Bohr’un izlediği yol, beklentilerin de ötesinde 
başarılı bir yol olduğunu kanıtladı. Einstein’ın izlediği yolunsa – tamamlanmış ve birleşik 
kuram, şimdilik – berbat bir başarısızlık olduğuna tanık olduk. Bir gün, eğer insanlık yeterince 
uzun yaşama şansını yakalarsa, Einstein’ın düşü gerçek olabilir. Kuşkusuz, çekim ile doğanın 
diğer kuvvetleri arasında bir ilişki var. Michael Farady da Einstein gibi bizler gibi, böylesi bir 
ili şkinin varlığına inanıyordu. Einstein’ın tersine Faraday yukarı doğru giden yolda 
ilerliyordu. Yaşamının sonuna doğru, 19 Temmuz 1850 de, kuvvetler arasında deneysel 
olarak kanıtlanabilecek ilişkinin araştırmasının başarısızlığa uğramasından sonra şunları 
yazdı: ‘Çabalarım sona erdi. Sonuçlar olumsuz. Bu sonuçlar, çekim ile elektriksel kuvvetler 
arasında bir ilişkinin varlığını kanıtlamıyor olmasına karşın, varlığına ilişkin inancımı 
sarsamaz’ ” [2].   
 
 “Mie ve diğer biliminsanları “saf” alan kuramı oluşturma yönünde çaba harcadılar, 
ancak kısmen başarılı olabildiler. Bu çabaları izleyen Einstein rotayı değiştirdi ve alanı, tüm 
uzayda aşağı yukarı tekdüze dağılım gösteren özdek cinsinden açıklamaya çalıştı. Bu nedenle 
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“küresel evren” hipotezini kullanmak zorunda kaldı. Bu zorunluluk da, evrendeki özdeğin 
ortalama yoğunluğuyla orantılı olan kozmolojik sabiti sunmasına neden oldu. Yarışma içinde 
olan bir dizi kozmolojik kuramların varlığı ve son zamanlarda yapılan gökbilim bulguları 
dikkate alındığında bu son söylediklerimizin oldukça spekülatif olduğu hemen anlaşılacaktır. 
 
 “Genel Göreliliğin hemen hemen kesin bir biçimde belirlenen yanlarına dönecek 
olursak, bu kuramın, Lorentz çeşitlemesi gibi ‘dualistik’ olduğunu söyleyebiliriz. Kuramın 
ana amacı alan, ancak deneysel nedenlerden dolayı, elektronlar ve atomik çerçevede oluşmuş 
olan özdek de işin içine karışmak zorunda. 
 
 “Genel Görelilik iki ayrı alanla ilgilenir: elektromanyetik alan ve metrik (veya 
çekimsel) alan. Elektromanyetik alan elektrik yüklü parçacıklar üzerine etkir ve kendisi de bu 
tür parçacıkların varlığından etkilenir. Benzer biçimde, metrik alan da kütleler üzerine etkir ve 
onlardan etkilenir. Çekim alanının geometrik yorumu vardır, çünkü bu alan uzay – zaman 
süredurumunun geometrik yapısının bir anlatımıdır. Diğer yandan, elektromanyetik alan uzay 
– zaman yapısıyla açıklanamaz. 
 
 “Elektromanyetik alanın varlığı uzay – zaman süredurumunun yapısını bozar 
(modifies) ancak bu bozulmayı tamamen elektromanyetik alanın varlığıyla açıklayamayız. 
Kısacası, elektromanyetik alanın, uzay – zamandaki bir diğer fiziksel durumun varlığından, 
elektromanyetik tensörden kaynaklandığını düşünmeliyiz. Sonuç olarak, metrik alanı uzay – 
zamanın özelliklerinden sayarken, elektromanyetik alanı da bu yapıya sızmış bir yabancı 
gözüyle görmeliyiz. 
 
 “Uzay – zamanda herhangi bir yapı (structure) yoksa, görelilik kuramının da 
çökeceğine dikkat etmeliyiz. Yapının yokluğunda uzay ve zaman arasındaki fark ortadan 
kalkacak, ne geometri ne de jeodesikler, yani parçacıkların yörüngeleri ve devinimlerini 
belirleyen etmenler olmayacaktır. Görelilik kuramının “olmazsa olmaz”ı uzay – zaman 
yapısıdır. Bu kuramda metrik alan bir zorunluluktur ve yokluğu düşünülemez. Ancak, yapıyı 
terketmiş olan elektromanyetik alan olmasa da kuram tehlikeye girmez. Böylece bir düalizm 
daha ortaya çıkıyor:  metrik alan ‘olmazsa olmaz’ iken elektromanyetik alan ‘olmazsa 
olur’dur. Bu düalizm Görelilik Kuramının bütünlüğünü (unity) bozuyor. 
 
 “Metrik alanın başrol doğası yanında elektromanyetik alanın yardımcı rolü önemli 
sonuçlar doğuruyor. Örneğin, bir gezegenin yörüngesini ve devinimini saptamak 
istediğimizde, önce Güneş’in yakın komşuluğundaki uzay – zaman süredurumunun eğrili ğini 
belirliyoruz ve jeodeziklerin haritasını çıkarıyoruz. Gezegenin dünya yörüngesi, gezegenin ilk 
hızı ve konumuna uyan jeodezik üzerinde yeralır. Bir kez jeodezik belirlendi mi gezegenin 
yörüngesi ve devinimi elde edilmiş olur. ‘Uzay – zaman yapısı gezegeni güder’ dediğimizde 
anlatılmak istenen şey budur. 
 
 “Ancak, çekim alanında devinen ağır bir kütle yerine elektromanyetik alanda devinen 
bir elektrik yüklü parçacık sözkonusu olduğunda durum farklıdır: yüklü parçacığın dünya 
yörüngesi jeodezikle çakışmaz ve bu yörünge uzay – zaman yapısıyla herhangi bir ili şki 
sergilemez. Bu birlik (unity) sağlandığında büyük kazanımlarımız olacak; yüklü parçacığın 
dünya yörüngesinin uzay – zaman yapısıyla ilişkisi kurulduğunda hem ağır kütlenin hem de 
yüklü parçacığın dünya yörüngeleri aynı bir uzay – zaman yapısına bağlı olacaktır. Eğer 
çekim alanıyla elektromanyetik alanı birleştirebilirsek, herikisine de uzay – zaman yapısının 
özellikleriyle tanı kazandırabilirsek, o zaman elimizde ‘birleşik alan kuramı’ olacak. 
Elektromanyetik ve metrik alanları birleştirme çabası büyük bir olasılıkla 4 boyutlu uzay – 
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zaman süredurumunun bir ‘uzantısı’ olacak. KalUza’nın kuramında ek bir beşinci boyutla 
‘uzantı’ sağlandı; Weyl’in kuramında ek bir boyut kullanılmadı ancak buna karşılık uzay – 
zaman süredurumu daha zengin çeşitlili ğe sahip yapıları içerdi. 
 
 “Eğer başarılı olabilirse, bu tür çabalar hem elektromanyetik hem de metrik alanları 
içeren bir birleşik alan kuramı oluşturacak. Sonraki aşamada, özdek ve elektronların alan 
genlikleri cinsinden yorumunun yapılması gerçekleşecek. Ancak kuramsal fiziğin önde gelen 
isimleri ‘saf’ alan kuramının olanaksız olduğunu söyledikleri gibi, bu tür kuramların yalnızca 
büyük ölçekli (macroscopic) dünyaya ilişkin bilgi sunabileceğini savundular.    
 
 “Gerçek olan şudur ki, tüm alan kuramları deterministiktir veya en azından öyle 
oldukları varsayılır. Ancak kuantum kuramı determinizmin bir mit (myth) olduğunu, ve klasik 
bilimin (ve görelilik kuramının) onadığı determinizmin tek tek süreçlere değil yalnızca 
ortalama sonuçlara gönderi yaptığını savunur. Eğer bu savlar doğruysa alan kuramları 
olguların büyük ölçekteki özelliklerini açıklar. 
 
 “Heisenberg’in belirsizlik ilkeleri, sürekli alan ile ışınımın ayrık, korpüsküler yapısı 
arasındaki çatışma olayın yeni bir yanını ortaya çıkarmıştır. Alanın sürekliliği ile kuramsal 
belirsizliğin ili şkisi kurulduğunda bu ilişki parçacıkların konumlarının tam olarak 
belirlenmesini engelliyor. Ayrık parçacıklar yerine, uzay, sürekliymiş izlenimi veren bulanık 
alanlar olarak tanı kazanıyor. Bu konu da son derece belirsiz olarak duruyor” [1]. 
 
 Einstein 4 boyutlu uzay – zaman süredurumunu ileri sürerken, uzay ile zamanın 
füzyonunu gerçekleştirirken kendisini güden felsefi ilkeler neydi? “Zaman ilüzyondur” 
saptamasıyla ne anlatmak istiyordu? Parmenides, Spinoza, Gödel gibi düşünürlerden nasıl 
etkilenmişti? Karl R. Popper, Einstein’ın tasarlamış olduğu 4 boyutlu blok evrenin tıpkı 
Parmenides’in 3 boyutlu evreni gibi değişmez olduğunu kendisine söylediğinde Einstein 
Popper’ın görüşüyle hemfikir olduğunu belirtmiş. Popper görüşünü bir de film benzetmesiyle 
desteklemiş: “...tanrı açısından bakıldığında film ortada, geçmiş de gelecek de belli: bu 
dünyada hiçbir şey olmuyor ve değişiklik ve geçmişle gelecek arasındaki fark, insanın 
gördüğü bir ilüzyondan başka bir şey değil. Böylesi bir determinizmi hemen hemen tüm 
fizikçiler 1927 yılına, Einstein ise 1955 yılına dek savundu. Determinizm Spinoza, Hobbes, 
Hume, Kant, Schopenhauer, J.S. Mill ve (en azından 1927 yılına dek) M. Schlick de 
savunuyordu” [3]. 
 
 Einstein, ‘Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie’, (1916) başlıklı en temel 
makalesinde, Mach’ın Newton’un mutlak mekaniğini getirdiği eleştirisinden yararlanarak, 
Kepler’in unutulmuş olan nedensellik ve fiziksel realizmini Genel Görelilik’te yeniden 
canlandırmayı amaçlıyor: gözlenen gerçekler,  nedenler olarak ortaya çıkmalıdır. Böylece 
Einstein, “eğer gözlenen bir gerçeği neden olarak sunmuyorsa, ilgili yanıtın epistemolojik 
olarak doyurucu olduğunu onayamayız” saptamasını yapıyor. Ve devam ediyor: “Eğer 
gözlenen gerçekleri neden ve sonuç olarak ileri süremiyorsak, nedensellik yasasının 
deneyimler dünyasında hiçbir önemi yoktur. Newton mekaniği bu soruya doyurucu bir yanıt 
veremiyor”[3].  
 
 Aslında Newton’un kendisi de “uzaktan etki” düşüncesinden rahatsızdı. 
Çalışmalarının bir döneminde, çevre basıncını, çekim etkisini taşıyan etmen olarak düşündü. 
O dönemin matematiksel bilgisi, Newton’un bir alan kuramı geliştirmesine yardımcı 
olabilecek düzeyde değildi. Ayrıca, böylesi bir alan kuramını geliştirirken yapması gereken 
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varsayımların hipotetik doğası Newton’un doğa  felsefesi anlayışına ters olacaktı. Onun çok 
beğenilen özdeyişi, “Hypotheses non fingo” D’abro tarafından şu şekilde yorumlanmıştır: 
“Eğer bir dizi gerçekle uyuşan bir yorum getiremiyorsak, hiç yorum yapmamak daha iyidir 
“ [1].  
 

“Newton’un kütleden etkilenmeyen mutlak uzayı yerine Mach’ın ‘ilişkilendiren’ ilkesi 
geçiyor. Mach ilkesi, yerel eylemsiz etkilerin, üzerinde çalışılan dizgeyle evrendeki tüm 
kütlenin etkileşimi sonucu olduğunu savunur. Bilimsel yöntemde, herhangi bir cismin, 
olgunun (uzay – zaman süredurumunun) etkide bulunacağını ancak kendisine etki 
edilemeyeceğini düşünmek onanamaz. Bu nedenle Mach, mekanikte, uzayın etkin bir neden 
olduğu varsayımını ortadan kaldırmayı denedi. Evrenin uzak köşelerindeki kütleler ve onların 
üzerinde çalıştığımız dizgeye göre devinimleri, Einstein’a göre, ‘dizgenin değişik 
davranışlarının nedeni olan ve gözlemlerle sınanabilecek nedenlerdir’. Mach’ı izleyen 
Einstein’ın Genel Görelilik kuramı, çekimin (structure) olmadığı yerde uzayın da ortadan 
kalkması gerektiğini savunur: ‘ çekimsel potansiyelin olmadığı yerde ne uzay ne de uzay 
parçası olabilir; çünkü çekimsel potansiyel uzayın metrik niteliklerini belirler ve bu nitelikler 
olmazsa uzayı düşlemek olanaklı değildir” [1]. 
 
Şekil 1,  Büyük Patlama ile yaşam bulduğu savunulan evrenin, önceden varolan bir uzaya 
genişlediğini betimliyor. Bu görüşün yanlış olduğu, yukarıdaki tartışmalardan anlaşılıyor. 
“Doğru” olarak sunulan alttaki şekil de, yapıların (gökadalar) bulunduğu bölgelerde uzaydan 
sözedilebileceğini, yapılardan yoksun bölgelerde de uzayın tanımlanmadığını anlatıyor. 
 
 “Einstein’ı düş kırıklığına uğratan durumlardan biri şudur: Mach ilkesi, veya en 
azından bu ilkenin yorumlarından bazıları, Genel Görelilik kuramıyla uyumsuzluk içindedir. 
Çünkü, yapıdan yoksun durumlarda Genel Görelilik, Özel Görelilik kuramına indirgenmiş 
olur; ve Özel Görelilik kuramında eylemsizlik yasası, Mach ilkesinin tersine geçerliliğini 
korur” [1]. 

 
  

  
 
Şekil 1. Genişleyen uzay kavramına ilişkin “doğru” ve “yanlış” görüşlerin karşılaştırması.  
  



131 
 
 Çekim alanıyla ilgili önemli bağıntılarndan biri Poisson eşitli ğidir. Bir cismin 
dinamiğini belirleyen devinim eşitli ğiyle birlikte Newton’un uzaktan etki kuramını oluşturur. 
Ancak belirlenmesi gereken bir koşul vardır: uzaysal sonsuzlukta φ çekim potansiyeli sabit bir 
değere eşit olmalıdır. Gezegen sorununu incelerken Einstein, konsayı düzeneğinin uygun 
seçimi ile çekimsel potansiyelin uzay sonsuzluğunda sabit bir değere ulaşacağı varsayımını 
kullanıyor. Ancak fiziksel evrenin daha büyük boyutlarda incelemesini yaparken aynı 
varsayımın geçerli olacağını varsaymanın doğru olmayacağını düşünüyor. Newton’un uzaysal 
sonsuzlukta φ çekim potansiyeli için seçtiği sabit değer, özdek yoğunluğunu sonsuzda sıfır 
yapıyor. Bunun üzerine Einstein, “evrensel uzayda, özdeğin çekim alanının, büyük ölçeklerde 
gözlendiğinde, küresel bakışıklık sergileyen bir bölgesi olduğunu imgeleyebiliriz 
(düşünebiliriz). Bu durumda, Poisson eşitli ğinden çıkan sonuç şudur: φ çekim potansiyelinin 
sonsuzda belli bir değere ulaşabilmesi için ortalama yoğunluk ρ, r uzaklığıyla sıfıra doğru 
azalmasını 1/r2 den daha hızlı gerçekleştirmelidir. Bu açıdan bakıldığında Newton’a göre 
evren, sonsuz kütleye de sahip olsa sonludur” [4] saptamasını yapıyor. 
 
 Poisson eşitli ğinin gerektirdiği sınır koşullarının belirlenmesine gelince Einstein bir 
itirafta bulunuyor: “sonsuz uzay için gerekli olan sınır koşullarını formüle etmeyi 
beceremedim. Ancak, yine de bir çıkış yolu var...Eğer evreni uzaysal boyutlarına göre sonlu 
(kapalı) bir süredurum (continuum) olarak düşünmek olasıysa böylesi sınır koşullarına 
gereksinmemiz olmayacak” [4]. Özdeğin uzayda eşit dağılmaması durumunda da durumun 
çok karışacağını şöyle anlatıyor: “Genel Görelilik kuramına göre 4 boyutlu uzay – zaman 
süredurumunun herbir noktadaki metrik karakteri (eğrili ği) o noktadaki özdek ve özdeğin 
durumuyla tanımlanır. Bu nedenle, özdek dağılımının tekdüzelikten sapmış olması 
süredurumun metrik yapısını son derece karmaşık yapacaktır. Ancak en büyük ölçeklerdeki 
yapıyla ilgilenecek olursak, özdeği çok büyük uzay bölgelerinde tekdüze olarak dağılmış ve 
yoğunluğu son derece yavaş değişen bir fonksiyon olarak temsil edebiliriz. Evrenin uzayda 
sonlu olduğunu varsayarsak ρ yoğunluğunun yerelden bağımsız olduğu hipotezini 
kullanabiliriz” [4].  
 
 Bugünkü bilgilerimiz ışığında yerel evrenimizdeki özdek dağılımı aşağıdaki şekilde 
verilmiştir. Bu şekilde gözlemci, haritanın özeğinde yeralır. Herbir nokta bir gökadayı 
simgeler. Herhangi bir noktanın özeğe olan uzaklığı o gökadanın z kırmızıya kayma değerini 
verir. Konvansiyonel kozmolojiye göre kırmızıya kaymaların uzaklıkla ilişkili olduğu 
anımsanırsa, gözlenebilir evren ölçeklerinde veya daha küçük ölçeklerde evrendeki özdek 
dağılımının tekdüze olmadığı görülüyor. 
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Şekil 2. Görünürdeki evrenimiz içinde bulunan gökadaların dağılımı. Samanyolu gökadası “You are here” yazılı 
olan özektedir. Herbir nokta bir gökadayı simgeler. Hangi ölçeklerde alınırsa alınsın özdeğin eşdağılımlı 
olmadığı görülüyor.  
 
 Bu varsayımın sonuçlarını Einstein şöyle dile getiriyor: “Uzayın eğrili ği, özdeğin 
dağılımına göre,  zamana ve bulunulan yere göre değişir. Ancak uzay eğrili ğini küresel uzay 
biçiminde yaklaştırabiliriz. Bu bakış açısı mantıksal olarak tutarlıdır ve Genel Görelilik 
kuramı açısından çözüme en yakın durumdur; günümüz astronomi bilgisi açısından bu 
görüşün savunulabilir olup olmadığını burada tartışmayacağım” [4]. 
 
 Bu düşüncelerini oluştururken Einstein gaz moleküllerine ilişkin Boltzmann’ın 
dağılım yasasından esinleniyor. Kısacası, Einstein’ın uzaysal olarak kapalı bir evren hipotezi 
önermesinde istatistiksel mekanik önemli bir rol oynuyor. Değişik atom ve moleküllerden 
oluşan bir bulutsuda bileşenlerin sonsuza kaçma eğilimleri vardır. Eğer evrenin tamamındaki 
yıldız ve gökada kütlelerini devasa bir bulutsu olarak görürsek, evrenin de sürekli özdek 
yitirmesi gerekir. Rahatsız edici bu sonuçtan kurtulmak için Einstein, hiçbir kütlenin kaçıp 
kurtulamayacağı kapalı bir evren postulasını kullanmıştır. 
  

Genel Göreliliğin temelinde yatan bu determinist felsefe Karl Popper tarafından 
eleştirilmi ştir. Metafiziksel determinizmi sınamanın yolu yoktur. Sınanamayan veya empirik 
içerikten yoksun olan bir önerme mantıksal zayıflığa (anlamsızlığa değil) i şaret eder. “Bir 
doktrin  mantıksal açıdan sınanılamayacak denli zayıf olabilir” [3].  
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 Einstein da çekim alanı için doktrin  sözcüğünü kullanıyor: “Kuramın oluşturulması 
sırasında, elektromanyetizm ve çekim doktrininin birlikteliği, elektromanyetizmin tek başına 
beceremediği şeyi becerip beceremeyeceğini göreceğiz” [4]. 
 
 Einstein ‘tutarlı’ olduğunu savunduğu görüşe ulaşabilmek için çekim alanı eşitliklerine 
bir terim ekliyor: λ kozmolojik sabiti. Daha sonra bu ek terimin varlığını şöyle savunuyor: 
“Kuramımızın sonuçları, ek terimi sunmasak da uzaya pozitif bir eğrilik biçiyor. Bu ek terim, 
yıldız hızlarının çok küçük olması gerçeğinin dayattığı bir gereksinimdir; özdek dağılımının 
zamanla hemen hemen değişmemesi (quasi-static) amacını olası kılması için sunulmuştur” 
[4].  
 
 Einstein’ın özdeğin eşdağılımı konusundaki varsayımının evrenbilim üzerinde üç 
olumsuz etkisi olmuştur: “Birincisi, sonlu evren düşüncesini sunmuştur ki, önceleri anlamsız 
ve bilimin antitezi olarak düşünülen  ortaçağ kozmoz anlayışını hortlatmıştır. İkincisi, tekdüze 
dağılım varsayımının estetik basitliği Einstein’ın saygınlığıyla birleşince bu varsayım, 
Einstein sonrası relativistik kozmolojilerin tümünde kullanılmıştır. Üçüncüsü ve belki de en 
önemlisi, ileride yapılacak gözlemlerin varsayımı doğrulayacağı beklentisinden yola çıkarak, 
gözlemlerle çelişen varsayımların kullanılmasına izin veren bir örnek oluşturmuştur. 
Einstein’ın kozmolojisi durumunda beklenti, gökada kümeleri ve süperkümelerinden daha 
büyük ölçeklerde evrendeki özdek dağılımının tekdüze olacağı yönündeydi” [5]. 
 
 Genel Göreliliği varsayımlarında tutarsız kılabilecek bir başka bulgu Kozmik 
Mikrodalga Ardalan Işınımıdır. Einstein, Genel Göreliliğin tutarlı olabilmesi için “uzay”a 
göre eylemsizliğin olamayacağını, ancak kütlelerin birbirlerine göre eylemsizliğinden 
sözedilebileceğini savunuyor. “Eğer evrende, tüm kütlelerden yeterince uzakta bir kütle varsa 
bu uzaktaki kütlenin eylemsizliği sıfır olmalıdır” [4]. 
 
 Ancak, Kozmik Mikrodalga Ardalan Işınımı’nin (KMAI) çiftuçay (dipole) 
yönbağımlılığı (anisotropy) (bkz. Şekil 3) Güneş’in, Samanyolu gökadasının Yerel Gökada 
Grubu’nun bir bütün olarak 600 km/s lik hızla Hydra-Centaurus süper kümesine doğru 
devindiğini söylüyor. Bu konuda kendisine internet aracılığıyla, “KMAI ‘mutlak’ başvuru 
dizgesi oluşturmuyor mu?”, biçiminde yöneltilen soruyu Steven Levin şöyle yanıtlıyor:   
 
 “KMAI bir başvuru dizgesi olarak kullanılabilir. Gözlenen ışınımın tekdüze olduğu 
varsayımını kullanırsak, Yer’in bu başvuru dizgesine göre devinimini belirleyebiliriz. Aslında 
bu ölçüm yapıldı; KMAI bir yöne doğru, ortalamadan %0.1 denli daha parlak, tam ters yöne 
doğru da yine ortalamadan %0.1 denli daha soğuk görünüyor. Bu ölçüm sonuçlarını 
değerlendirmenin en yaygın yolu Yer ile birlikte Güneş’in KMAI ye göre devindiği 
biçimindedir; parlak yönden sönük yöne doğru. Ancak, KMAI nin bir yönde daha parlak diğer 
yönde daha sönük olduğunu savunan savı çürütmek de kolay değil. Kısacası, KMAI bir 
başvuru dizgesi olarak kullanılabilir mi? Kesinlikle evet! Ancak bunun ‘mutlak’ başvuru 
dizgesi olduğunu savunabilir miyiz? KMAI nın bu varsayımla kullanılması usa yatkın; böyle 
yaparak evreni daha basit olarak betimleyebiliyoruz; ancak unutulmamalıdır ki bu hala bir 
varsayımdır” [6].   
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Şekil 3. COBE uydusunun çıkardığı KMAI haritası. Üst: çiftuçay yönbeğımlılıuğı. Bu yönbağımlılığın yorumu, 
Samanyolu’nun 600 km/s hızla Hydra-Centaurus süper kümesine doğru devindiği biçiminde yorumlanır. Orta: 
çiftuçay yönbağımlılık etkisi haritalardan çıkarıldıktan sonra, ortadaki kırmızı şerit, Gökadamızdaki mikrodalga 
kaynaklarının katkısını gösteriyor. Alt: KMAI’yı “kirleten” tüm etkiler arındırıldıktan sonra KMAI haritası. 
  

 
Yanıtının sonunda verdiği not ise çok ilginç: “JPL/NASA/Caltech’de görevli olmam, bu 

konuda söylediklerimin bu kurumların resmi görüşü olduğu anlamına gelmez. Bu konuda 
konuşan benim, JPL veya NASA veya Caltech değil!” [6]. 
 

2. SONSÖZ.  
 

Bir “gerçeğin” insan usunda uzun süre kalıcı olmasının yolu, bana kalırsa, onu hicvetmektir. 
“Sahra çölünde bir aslanı nasıl avlarsınız?” sorusunun yanıtları da bana Özel ve Genel 
Görelilik kuramının en temel öğelerini uzun süre anımsamakta yardımcı oluyor! Özel 
Görelilik Yöntemi : Avcı çölde ışık hızıyla yolalır. Uzunlukların relativistik etkiyle büzülmesi 
sonucunda aslan bir kağıt gibi düz duruma gelir. Avcı bu kağıt biçimine bürünmüş olan aslanı 
alır, rulo yapar ve bir lastik bandla tutturur”. Genel Görelilik Yöntemi:  Sirius yıldızının 
yoldaşı olan yıldız parçalarını aslan yeminin içine enjekte ederiz ve çölün her köşesine bu 
yemlerden dağıtırız. Aslan bu yemlerden yeterince yedikten sonra aslana doğru bir ışık demeti 
göndeririz. Işık aslanın çevresinde büküleceğinden aslanı şaşırtacaktır ve ona tehlikesizce 
yaklaşmamızı sağlayacaktır” [7]. 
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ZAMANDA YOLCULUK  
 
Son zamanlarda Stephan Hawking’in, “  zamanda yolculuk ”  konusunda görüş değiştirdiği 
söyleniyor, yazılıyor. Bu yazıda, konuya ilişkin “Hawking öncesi” görüşler ele alınacaktır. 
 

BİLİM SOSYOLOJİSİ 

 
 Toplumun diğer bireyleri gibi, biliminsanı da toplumsal, çevresel ve bireysel 
değişimlerden etkilenir. Bu değişiklik ve değişimler, onun dünya görüşünü ve bilimsel 
çalışmalarının yönünü belirleyebilir. Bu açıdan baktığımızda, bilim sosyolojisi, birçok 
bilimsel gelişmenin ve/veya bilimsel gerilemenin nedenlerini araştırmada önemli bir rol 
oynar.  
 
 Atom bombasını ortaya çıkaran Manhattan Projesinde görev yapmış olan 
biliminsanlarından biri George Gamow’dur. Gamow, evrende gözlenen Helyum bolluğunun, 
yıldız evrimi kuramının öngördüğü bolluktan daha fazla olduğunu görür. Bu tutarsızlığın 
kaynağını araştırmaya başlar. Araştırmaları sürerken atom bombası üretimi gerçekleşir ve 
çölde ilk denemeler yapılır. Bundan esinlenen Gamow, atom bombasının, evrenin 
başlangıcına iyi bir benzerlik oluşturacağını düşünür. Gamow, “ Eğer, bir atom bombası, 
saniyenin yüzmilyonda biri gibi çok kısa bir zaman aralığında yeni elementler üretebiliyor ve 
bunlar uzun yıllar sonra bile denemenin yapıldığı çölde gözlenebiliyorsa, niçin birkaç saniye 
süren kozmik bir patlama da, milyarlarca yıl sonra bugün gözlediğimiz elementleri 
üretemesin?” gibisinden bir sav geliştirir. Bunun üzerine Gamow, 1947 yılında One, Two, 
Three, Infinity  adlı bir kitap yazar. Gamow’un bu kitapta sergilediği inandırıcı anlatım 
biçimi, Atom bombası - Büyük Patlama benzetmesiyle birleşince, düşüncesi tüm 
okuyucularını ve özellikle de popüler bilim yazarlarını derinden etkiler. Çünkü, atom 
bombasının görüntüleri ve etkileri, belleklerden henüz silinmemiştir. Atom bombasının 
hemen ertesinde oluşturulan Büyük Patlama modeli böylece birçok yandaş bulur. 
 
 Aslında Gamow’un evren modeli, ünlü Amerikan ozanı Edgar Alan Poe, Einstein ve 
Lemaitre’ınkini izleyen dördüncü çeşitlemedir. Diğerleri gibi doğar, altın çağını yaşar ve ölür! 
Daha sonra, bir dizi sorunları çözmek üzere Alan Guth’un geliştirdiği Enflasyonist evren 
modeli ortaya çıkar. Enflasyonist evren modeli, evreni her 10 -35 saniyede bir, bir önceki 
boyutunun iki katına çıkarır. Bu model, sağduyunun onayabileceği sınırların ötesine taşar. 
Evren bir anda inanılmaz boyutlara çıkar. Enflasyonist evren modeli, Batı dünyasının 
gördüğü en büyük ekonomik enflasyon dönemlerinden biri olan 1980’li yıllarda ortaya atılır. 
O yıllarda Alan Guth ekonomik enflasyonu birinci elden yaşar ve “yararlı” sonuçlarını evren 
modeline yansıtır. Kozmik enflasyonun, ekonomik enflasyonla aynı anda ortaya çıkmış 
olması kesinlikle raslantısal değildir! Ancak bu model de altın çağını yaşar ve ölür. 
 
 Bugün bilimsel araştırmalar yeni bir alana doğru kaymış durumdadır. Bu alanda kaos 
kuramı  yaygın olarak kullanılır. Çünkü günümüz dünyasında, temelinde ekonomik kaos 
olmak üzere, toplumsal ve kültürel bir kaos yaşanmaktadır. Biliminsanı içinde yaşadığı kaotik 
dünyayı bilimsel çalışmalarına yansıtmakta, onun sonuçlarından esinlenmektedir. 
 
 Bir biliminsanı, çevresel felaketlerin yanısıra bireysel şanssızlıklar da yaşayabilir. 
Stephan Hawking gibi, Amyotrophic Lateral Sclerosis adı verilen bir çeşit motor nöron 
hastalığına yakalanan bir kişi kuşkusuz sağlıklı günlerini özler. O günleri anımsayıp, en 
azından içinde yaşadığı kötü durumu biran için unutup mutlu olmak ister. Hatta biraz daha 
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ileri gidip, geçmişe, sağlık ve mutluluk dolu olduğu günlere doğru yolculuğu düşler. Evet, 
“zamanda yolculuk”! Niçin olmasın! Eğer “geçmişe dönüş”, sağlıklı ve güzel günlere doğru 
olacaksa niçin olmasın? 
 

MEKAN İK ZAMAN  
 
 Stephan Hawking, ‘ “ zamanda yolculuk” olası’ derken bu savını neye dayandırıyor 
henüz bilmiyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde bilim dünyası bu konuda çok şey yazıp 
çizecek. Biz bu satırlarda, Hawking’in yeni savını henüz elde edemediğimizden, “zamanda 
geçmişe” doğru yolculuğa çıkıp bu konuda daha önce neler söylendiğine değineceğiz. 
 
 İnsanlığın bilinçaltındaki beklentileri daima, denge, düzen, kararlılık ve barış 
olmuştur. Bu beklenti bize eski evrenbilim ve din öğretilerinden kalan bir mirastır. 
Gezegenimizi bir koza gibi saran atmosfer dışına baktığımızda (ki bu bakış son zamanlara 
dek, yalnızca optik bölgeye duyarlı olan gözlerimiz ve/veya optik teleskoplarımızla olmuştur) 
yıldızların, gezegenlerin, gökadaların zamanla değişmediğini, herşeyin dengede, sakin hatta 
“ölü” olduğunu görürüz. Eğer doğa gözlerimizi radyo, X - ışın veya gama ışınlarına duyarlı 
olarak donatmış olsaydı, evrenin ne denli kararsız, dengeden uzak, patlamalı ve kaotik 
olduğunu en baştan görecek ve bambaşka bir evren modeli geliştirecektik.  
 
 Denge, düzen, kararlılık ve barış beklentimizi anlamak zor değil. Çünkü tanrıların 
cenneti ve Yer’i bizim için yarattığını, gözlediğimiz “eylemsiz” yıldızların, gökcisimlerinin 
birer dekorasyondan başka birşey olmadığını savunan düşünceyi onamamızın üzerinden çok 
geçmedi. 
 
 İnsanlık zamanla bir takım şeylerin değiştiğinin ayırdına varır. Bunun üzerine, bu 
değişimlerin altında yatan “doğal” veya “ilahi” yasaları aramaya başlar. Bu arayışın kökenleri, 
Lucretius ve onun eğitmenleri olan Democritus ve Epicurus’a dek uzanır. Bu araştırmaların 
amacı kuşkusuz, insanlığı, doğal olaylar karşısındaki anlamsız korkularından arındırmak, 
tapındığı tanrıların sayısını azaltmaktır. Ancak, adı geçen filozofların başlattığı, Newton’un da 
büyük katkılarda bulunduğu bu program, öngörüldüğü gibi gelişmez. Doğa, bir robot, 
özdevimli (otomatik) bir makine gibi algılanmaya başlanır. Newton’un sergilediği “doğa” 
yasaları bilime önemli nicel katkılarda bulunur. Newton dışındaki tüm Newtoncular, çekim 
yasasının doğal bir yasa olduğunu ve her ölçekte geçerli olduğunu yaymaya başlarlar. O 
dönemin çabaları, “güneş’in altındaki” herşeyi böylesi evrensel yasalarla açıklama yönünde 
akıtılır. Bu programda denge ve kararlılı ğın bir kural, onun da ötesinde bir yasa olması 
gerekliliği işlenir. 
 
 Newton mekaniğinin utkuya ulaştığı dönem, Batı’da, fabrika toplumunun yükselişiyle 
eşzamanlıdır. Makine çağının ideologları, tüm evreni bir makine gibi gören bilimsel kuramları 
büyük bir coşkuyla kucaklar. Laplace, “İlk koşullarını sağlıklı bir biçimde belirleyebildiğimiz 
herhangi bir mekanik dizgenin hem geleceğini öngörebilir hem de geçmişini ardgörebiliriz” 
saptamasını yapar. Bu ilkelerle oluşturulan evren, basit, tekdüze, mekanik ve huzur 
doludur. Bu evrende belirsizliğe ve şansa yer bırakılmaz. Newtoncu dünya görüşü, bilimin 
gelişme yönü ve biçimini şekillendirmekle kalmaz, tohumlarını diğer alanlara da saçar. Saat 
gibi aksamadan çalışan, ancak zamandan “bağımsız”(!) olan kararlı dizgelerin davranışı, bu 
dizgeleri dışardan izleyen bir gözlemcinin belirlediği evrensel yasalarla öngörülebilir.   
 
 İnsanlık, doğanın temel bir düzeyde basit ve kararlı olduğu “ilüzyon”una Bohr’un 
geliştirdiği  Atomun Gezegen  Modeli  ve Einstein’ın Birleşik Alan Kuramı bağlamlarında 
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da kapılmıştır. İnsanlık, zaman ilerledikçe, evrensel yasaların yalnızca kararlı dizgeler için 
geçerli olduğunun ayırdına varır. Evren, tamamen kararlı dizgelerden oluşmaz. Büyük bir 
bölümünde evrim ve kararsızlıklar sürer, basitlik yerine karmaşıklık ve çok çeşitlilik 
baskındır! Ayrıca, temel doğa yasaları dediğimiz şeyler gerçekten temel mi? Zaman 
ilerledikçe tanrının yerine doğa, ilahi yasalar yerine doğa yasaları geçer. 
 
 Newton’un yaşadığı çağa geri dönelim. Laplace, geliştirmiş olduğu Belirlenirlik  
(Determinizm) ilkesinin elde ettiği utkunun tadına varma şansı bulamadan yeni bir gelişme 
olur. Ondokuzuncu yüzyılın başlarında doludizgin gelişmeye başlayan termodinamik, zaman 
kavramını dikkate almayan mekanik dünya görüşünü zor duruma sokmaya başlar. 
Termodinamik “yasalar”, ‘Eğer evren gerçekten bir makineyse, bu makine giderek yavaşlıyor; 
makinenin yararlı erkesi sızıyor’ gibisinden bir saptamada bulunur ve zaman kavramına yeni 
bir anlam biçer. 
  
 Bu gelişmenin tozu dumanı yatışmadan önce, tarih sahnesine bu kez de Darwin çıkar. 
Evren boyutlarında bozulmaya doğru olan genel eğilimin, canlılarda geçerli olmadığını, tam 
tersine, karmaşadan düzene doğru bir gelişmenin gözlendiğini savunmaya başlar. Canlılar 
dünyasından fışkıran yeni bir zaman kavramı, termodinamik bağlamdaki zaman kavramıyla 
çelişir. Zaman kavramı bilim dünyasını üçe böler.  “Zaman”sız mekanikçiler; zaman oku 
bozulmaya işaret eden “kötümser” termodinamikçiler ve zaman oku örgütlenmeden yana olan 
ve bir üst düzeyi işaret eden “iyimser” dirimbilimciler (biyologlar) saç saça baş başa gelirler! 
 
 Bu ayrımın daha iyi anlaşılabilmesi için “kapalı” dizge ve “tersinirlik” kavramlarına 
değinelim. İçinde bulunduğu çevreyle, özdek, bilgi ve/veya erke alış verişinde bulunmayan 
dizgelere mekanik bağlamde “kapalı” dizgeler denir. Aslında doğada böyle bir dizge yok! 
Ancak, evrenin “tümü” kapalı bir dizge olarak düşünülebilir. Bu, bilim adamlarının ereksel bir 
dizgesidir. Kapalı dizgelere uygulanan dinamik yasalar zamanın “tersinir” olduğunu savunur. 
“Tersinirlik” kavramını şu örnekle açıklamaya çalışalım: Gökbilimciler şu anda Yer ve Ay’ın, 
Güneş çevresindeki yörüngeleri üzerinde nerede bulunduklarını, bu gök cisimlerinin birbirine 
uyguladığı çekim kuvvetlerinin yönü ve yeğinliğini  bilirler. Bu bilgiler, yani, şu andaki “ilk 
koşullar” ve çekim yasaları yardımıyla, örneğin Ay’ın belli bir süre sonra nerede bulunacağını 
hesaplayabilirler. Bu hesaplamayı yalnızca geleceğe yönelik değil, geçmişe yönelik de 
yapabilirler. Kısacası, zamanda hem geleceğe hem de geçmişe “yolculuk” yaparak, dizgenin 
yörünge evrimine ilişkin bilgi sahibi olabilirler. Ancak bu tür bir zaman yolculuğu yalnızca 
matematiksel formüller üzerinde olabilir, gerçekte değil! Biraz daha teknik bir dil 
kullanmamız gerekirse, Güneş - Yer - Ay dizgesinin devinimini belirleyen dinamik eşitlikte 
gelecek zamanı simgeleyen +t yerine, geçmişi simgeleyen -t  yazdığımızda eşitlik herhangi 
bir değişikli ğe uğramadan aynı eşitlik olarak kalır.  
 

  
EİNSTEİN VE GÖDEL 

 
Bilim dünyasının zaman kavramı üzerindeki anlaşmazlığı sürer günümüze dek gelir. Bu 
kavrama Albert Einstein da gereksinim duyar. Einstein, yaşamının son  yılları dışında, tüm 
yaşamı boyunca Belirlenirlik  ilkesine bağlı kalır. Bu ilke zamanı “tersinir” varsayan bir 
ilkedir. Belirlenirlik ilkesi temelinde oluşturulan dünya görüşünde zaman okunun anlamı 
yoktur. Bu görüşe uygun olarak Einstein, zaman ve herhangi bir dizgenin başına gelebilecek 
tüm değişiklikleri  “ilüzyon” olarak betimler. Çünkü bu görüşe göre şimdiki zaman hem 
geçmişi hem de geleceği içerir! Bu bağlamda Einstein ile Karl R. Popper arasında geçen 
söyleşinin sonuçlarını Popper’dan dinleyelim: “Einstein’ın kuramlarında yatan metafizik 
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belirlenirliği kendisine anlattım. Açıklamalarıma katıldığını belirtti. Söyleşimiz sırasında 
kendisini Parmenides olarak adlandırdım. Einstein, dört boyutlu olarak imgelediği evrenin 
değişmediğine inanıyordu. Bu evren, Parmenides’in değişmeyen üç boyutlu blok evrenini 
andırıyordu. Kuramlarında sunduğu evreni bu şekilde yorumlamama tamamen katıldığını 
belirtti. Eğer evrenin bir film gibi önceden belirlendiğini varsayarsak, bu varsayımların 
ardından gelecek olan bir dizi sonucu onamak zor olacaktır. Bu sonuçlardan biri, geleceğin 
geçmişte içerilmiş olduğu izlenimidir. Çünkü geçmiş, nedensellik ilkesi aracılığıyla geleceğin 
nasıl olması gerektiğini dayatır...Einstein’ın belirlenirlik ilkesini kullanış biçimiyle, gelecek 
(tüm ayrıntılarıyla) geçmişin içine tamamen katılmıştır. Bu nedenle, gelecek “fazla” , gereksiz 
bir yineleme olmuş, varlığı “gereksiz” kılınmıştır” [1].  
 
 Einstein’ın zaman kavramına bakış açısı, çağdaşı ünlü matematikçi Kurt Gödel’i 
derinden etkiler. Gödel, “A Remark on the Relationship between Relativity Theory and 
Idealistic Philosophy” adlı makalesinde zaman akışının bir “ilüzyon” olduğunu göstermeye 
çalışır. Gödel’e göre geçmiş, şimdi ve gelecek, tek bir devasa uzay - zaman süredurumunun 
değişik bölgeleridir. Zaman, uzay - zaman süredurumunun bir parçasıdır. Ancak uzay - zaman 
süredurumu, zamanın dışında, ondan bağımsız, daha üst düzeyde varolan bir gerçekliktir. 
Gödel, evrenin zamana bağlı olduğunu savunan  görüşü “çökertmek” için, “zamanda geçmişe 
doğru yolculuğun”  olası olduğu bir evren modelini matematiksel olarak oluşturur. Ancak, 
“zamanda yolculuk” kendine özgü aykırıkanıları (paradoks) da beraberinde getirir. Örneğin, 
1995 yılında 40 yaşındayken 1975 yılına, 20  yaşına dönen Ali, 1975 yılında yaşamına son 
verirse ne olur? Eğer 20 yaşındaki Ali ölürse, “zamanda geçmişe yolculuk”  gerçekleşmez. 
O zaman Ali, 20 yaşındaki Ali’yi öldüremez. 20 yaşındaki Ali ölemezse, “ zamanda geçmişe 
yolculuk” olasıdır. Ali “geçmişe yolculuk” yapabiliyorsa kendini öldürebilir de! vs. 
Aykırıkanı çözümsüzlüğünü korur. 
 
 Gödel’e göre, “ ‘ zaman ilerlemesi’  bir ilüzyondur. Bu ilüzyon, içinde bulunduğumuz 
koşulları, gerçek denen şeyle karıştırmamızdan kaynaklanır. Bir dizi değişik gerçek ortamı 
yaşadığımızı sandığımızdan, zaman ilerliyormuş sanısına kapılırız. Aslında gerçek tektir. Bu 
nedenle, yaşadıklarımızı bir dizi gerçek olarak değil, bize sunulan bir dizi koşul olarak 
algılamalıyız “[2].  
 
 Benzer biçimde “geleceğe yolculuğu” da tartışabiliriz. Eğer gelecek, belirlenirlik 
ilkesi bağlamında belirlenmişse ve nasıl olsa gelecekse, özgür istencimiz (serbest irade) de bir 
“ilüzyon”dur! Gödel buna inanır ve insan davranışını betimleyebilecek eksiksiz bir kuramın 
oluşturulabileceğini savunur. Gödel’e göre, ‘ eğer kişinin kalıtsal ve çevresel koşulları iyi 
bilinirse, o kişinin gelecekteki bir olay karşısında nasıl davranacağı öngörülebilir”. Ancak, 
belirlenirlik ilkesinin bağrından yükselen bu görüş, yani, özgür istencin bir “ilüzyon” olduğu 
görüşü, eski ve aykırıkanısal bir sorunu da beraberinde getirir. Bu soruna teoloji bağlamında, 
“yazgının önceden belirlenmesi” sorunu denir: Tanrı, hangi kulunun önceden 
ödüllendirileceğini, hangisinin lanetleneceğini önceden belirliyor mu? Bu sorun, günümüz 
dinlerinin çözülmesi zor, devasa bir sorunudur. Bu bağlamda özgür istencin karşısına çıkan 
engel belirlenirlik  ilkesi değil, Tanrının ilahi gücüdür. Yazgının önceden belirlendiği savını 
yadsımak, Tanrının ilahi gücünü yadsımakla eşanlamlıdır. Onamak ise, hem kişi ve 
toplumların tinsel çabalarının boşuna olduğu anlamına hem de, yazgı belirlenmişse bunu 
tanrının bile değiştiremeyeceği, dolayısıyla gücünün ilahi olmadığı anlamına gelir.  
 
 Gödel’in idealizmi zaman ve değişim gerçeğine karşıdır. Einstein  yaşamının büyük 
bir bölümünde zamanı “ilüzyon” olarak betimlemişse de, yaşamının son yıllarında realizme 
sarılır. Realist Einstein idealist Gödel’in bakış açısını onamaz ve Gödel’in “ zamanda 
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geçmişe yolculuğa” izin veren evren modeline, fiziksel gerçekliğe uymadığı için şiddetle 
karşı çıkar [1] .  
 

ENTROPİ ENGELİ 
 

Einstein, Genel Görelilik kuramında, ‘Kara delikler ışınım salmaz’ der. Kara deliğin ışınım 
salabilmesi için,  fotonun kara delikten kaçma hızının, ışık hızından büyük olması gerekir. 
Ancak bugünkü fizik yasaları, ışık hızından büyük hızları yasaklar. Hawking Genel Göreliliğe 
kuantum etkilerini de ekleyince, kara deliklerin ‘o kadar da kara olmadığı’ ortaya çıkar! 
Genel Görelilik + Kuantum mekaniği bağlamında, yani Hawking’in yaklaşımında kara 
delikler artık ışınım salabilir.  Ancak Hawking’in bu öngörüsü henüz sınanabilmiş değil. 
Öngörünün ne denli tutarlı olduğunu zaman gösterecek. ‘Işınım yapan kara delikler’ şimdilik 
metafizik bir “şey”. Yine geçerlikte olan fizik yasaları “zamanda yolculuğun” entropi engeli 
nedeniyle olası olmadığını söyler. Stephan Hawking ise “zamanda yolculuğun” olası 
olduğunu savunur. Bu kez şapkadan ne çıkardı da entropi engelini aşabildi, yakında 
bilgileneceğiz! Ancak bu aşamada biz, entropi engelinin ne olduğuna anlaşılabilir bir dille 
değinmeye çalışalım. 
 
 Bir dizgenin geçmişini ve geleceğini incelemek istediğimizi düşünelim. Elimizde bu 
dizgenin şimdiki durumunu belirleyen bir dizi  “bilgi”  olsun; örneğin, kütlesi, uzaydaki 
konumu, hızı, erkesi, sıcaklığı, momentumu, vb. Bu “ilk koşullar” ın herbirine bir “bilgi” 
karşılık gelir. Eğer “bilgi”  sayısı sonluysa, “ilk koşullar” a izin verilebilir koşullar denir. 
Ancak, zamanın yönünü geri çevirebilmek için sonsuz sayıda bilgiye gereksinmemiz vardır. 
Bu denli çok “bilgi” sahibi olabilmemiz olası değildir. İşte bilgilenmemiz önündeki bu engele   
“entropi engeli”   denir. Bu engel nedeniyle, geçmişe doğru evrim geçirecek olan bir dizge 
üretemeyiz.  
 
 Yukarıdaki satırlarda “entropi engeli” ni geliştirirken kullanılan dilin sav geliştirici 
yanının zayıf kaldığını duyumsuyorum; zayıf olmanın ötesinde, “entropi engeli”ne subjektif 
yorum getirilme tehlikesine açık kaldı. “Entropi engeli ”, bizim bilgi toplamadaki 
yetersizliğimizden kaynaklanmıyor! Dizgenin başlangıç dağılımındaki bilgi içeriği sonsuz 
öğeden oluşur. Bu nedenle biz, bu tür bir dizgeyi ne denek odalarımızda gerçekleştirebilir ne 
de doğada bulabiliriz!      
 
 Zaman akışının bir tek yönü vardır: geçmişten geleceğe! Zamanı istediğimiz biçimde 
yoğuramayız. “Zamanda geçmişe yolculuk”  sonsuz entropi engeli nedeniyle olası değildir. 
Kara delik, olası hızları yasaklanmış hızlardan ayıran bir engeldir. Benzer biçimde sonsuz 
entropi engeli de, dinamik bir dizgenin betimlemesinde kullanılacak olan “olası ilk koşullar” ı, 
“yasaklanmış ilk koşullar”dan ayıran bir engeldir. Bu engel sonsuz olduğundan, teknolojik 
gelişmelerle bile asla aşılamaz. Birgün, “zamanda geçmişe yolculuk” edebileceğimiz 
beklentisinden vazgeçmeliyiz. Sonsuz entropi engeli kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için 
Markov zincirleri, Boltzmann’ın ΗΗΗΗ niceliğinin  dikkate alınması gerekir. Ancak, yazının 
amacını aştığından bu inceleme yapılmayacaktır. 
 

SONUÇ 
 

Doğada süregelen fiziksel süreçleri betimlemede kullanılan matematiksel denklemler, 
birbirinden farklı olan ve değişim gösteren nicelikleri, birbirine denk ve değişmez nicelikler 
durumuna indirger. Adı geçen matematiksel eşitlikler zamandan arındırılır. Böylesi bir usa 
vurma yöntemi bize çok eski çağlardan kalan bir mirastır. Zaman zaman “ölen” bu yaklaşımı 
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yakın zamanlarda Einstein yeniden “diriltir”. İlgilendiği fiziksel yasaları formüle ederken 
Einstein, temel düzeyde “tersinemezliğin” kullanılmamasına büyük özen gösterir. Einstein 
için geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım, fiziğin uğraş alanının dışına çıkar. Einstein’a 
göre “tersinemezlik”, olanaksız olan ilk koşulların ürettiği bir “ilüzyon”dan başka bir şey 
değildir. 
 
 Yalnız Genel Görelilik değil, Newton mekaniği de kuantum mekaniği de belirlenirlik  
ilkesi temelinde oluşturulduğu için “zaman”sızdır. Yani, fiziksel süreçleri betimleyen 
matematik bağıntıları, geçmiş ve geleceği şimdiki zamanda içerir. Bu bağıntılar, dizgenin 
evrimini, başından geçen değişikli ği betimleyemez. Çünkü bu denklemlerde ortaya çıkan 
zaman, dinamik dizgenin, yörüngesi üzerinde nerede bulunduğunu belirlemeye yarayan ve 
uzaysal bir nitelik kazandırılmış olan bir parametreden başka bir şey değildir. 
 
 Günümüzde mayalanmakta olan yeni bilimsel bakış açısı, sabit, kararlı, dengedeki 
yapılar yerine, evrim geçiren, kararsız ve karmaşadan doğan düzenli yapılarla ilgilenir. Yeni 
bakış açısı, zamana yeni bir anlam kazandırır. Einstein’ın uzaysal bir nitelik kazanmış olan 
zaman kavramı yerini, zamansal özellikler taşıyan uzaya bırakmak üzeredir. Zamanın 
geçmişten geleceğe doğru olan özgün bir yönü vardır. Bunu sağlayan gerçek, sonsuz entropi 
engelidir. Geleceğe doğru olan zaman okunun yönünü ne geçmişe doğru çevirmek ne de “ 
zamanda yolculuğa çıkmak” olasıdır. Durum düne dek böyleydi. Önümüzdeki günlerde, 
Stephan Hawking’in sonsuz entropi engelini nasıl aştığını birlikte göreceğiz!  
 
[1]  Popper, R.K., The Open Universe. 
[2]  Hammond, A.L., A Passion to Know. 
 

 
 

Büyük Patlama Söylencesi Bağlamında Bilim Sosyolojisi 
Bilim ve Gelecek, Kasım 2011 sayı: 93 

 
2009 yılı Galileo’nun teleskopla evreni gözlemeye başladığı 1609 yılının 400. yıldönümüydü. 
2009 yılı bu nedenle Uluslararası Gökbilim Yılı olarak kutlandı. O yıl yapılan çeşitli 
etkinliklerden birisi, evrenbilimin büyük sorunlarına yönelik tartışmaları bir kitapta toplamak 
oldu. Editörlüğünü Mauro D’Onofrio ve Carla Burigana’nın yaptığı bu kitap Questions of 
Modern Cosmology – Galileo’s Legacy adı altında Springer yayınevi tarafından basıldı. 
Kitabın bilim sosyolojisini ilgilendiren bölümünde editörler evrenbilim alanının çeşitli 
uzmanlarına sorular yöneltmiş ve yanıtlarını almışlar. Bu yazı kitabın ilgili bölümünü 
çevirisidir. 
  
Sevgili Jack (Sulentic), insanlar bilimsel etkinlikler yapıyor. Biliminsanlarının 
karakterlerinin ve inançlarının bilime yakla şımlarını etkileme olasılığı var. Bu tür 
etkilemeler Galileo’nun yaşadığı dönemde olduğu gibi günümüzde de oluyor. Standart 
evrenbilimin vizyonunun başarısında bu etkilemelerin kısmen katkısı olduğuna inanıyor 
musun? Senin bu konudaki kişisel deneyimin ve fikrin nedir? 
 
Bu sorunun yanıtı bilim sosyolojisi bağlamında verilebilir. Gökbilim ve özellikle evrenbilim 
gibi yalnızca özel bilgisi olanlar tarafından anlaşılan bir konuda uzun deneyim sahibi olunca, 
bu tür etkinliklerde bulunan insanların sosyal davranışlarına ilişkin görüş sahibi oluyorsunuz. 
Kişinin bilimin nasıl yapıldığına, fikirlerin nasıl karşılıklı sunulduğuna ilişkin başlangıçtaki 
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saflığı çok çabuk bir biçimde ortadan kalkabiliyor. Üniversite öğrencisiyken zıt düşüncelerin 
savaştığı alanlarda araştırma yapmak bana heyecan verici bir uğraş olarak göründü. Ancak, 
kişi, zıt düşüncelerin savaştığı alanda araştırma yaparken, düşmanlık ve kişilerden 
kuşkulanmaya ne gerek var? Chip Arp Doppler kayması olmayan kırmızıya kaymalar ve 
Büyük Patlama paradigmasına seçenek modeller üzerine çalışmak üzere beni Pasadena’ya 
davet ettiğinde, insanların benimle ilişkilerini kesebileceği uyarısında bulunmuştu. Bilim 
alanındaki duruluğun yitirilmesinde kendisini gösteren bir başka etmen, bu alanda gerçek bir 
entellektüel ilişkinin olmayışıdır. Belki hep böyleydi, bilimin nasıl yapıldığı konusunda benim 
idealist bir yaklaşımım vardı.  
 
 Bu alanda bir süre çalıştıktan sonra bilimsel etkinlikte bulunan değişik tür insanların 
varlığını anladım; bu kişilerin değişik güdüleri ve amaçları vardı. Albert Einstein’ın Max 
Planck anısına yazdığı yazıyı okuyunca her şey aydınlığa kavuştu. Öyle anlaşılıyor ki Einstein 
da fizik konusundaki araştırmalarda değişik tür insanların varlığını duyumsamıştı. Einstein 
fiziğe bilimin tapınağı derdi. Einstein’a ve aynı zamanda bizim saptamamıza göre, bilimsel 
etkinliklerde kariyeristler ve de gerçeği araştırıcılar var. Kariyeristleri güden etmen 
kariyerlerinde yükseltilmedir; gerçeği araştıranlarınsa daha karmaşık ve gerçekçi olmayan 
amaçları var (örneğin, “bilim aşkı”). Gerçeği araştıranların ayakları yere sağlam basamıyor. 
Gerçeği araştıranlara Baconist diyelim (Bilimsel yöntemin atası, veya deney/gözlem tutkunu 
olarak adlandırılan sir Francis Bacon isminden esinlenmiş bir niteleme). Bacon Galileo’nun 
çağcılıydı. Pasadena’da birden çok derste, 1970 li yıllarda Baconist olunamayacağı 
konusunda söylemler duydum. Ve bu saptamayı yaşlı bir biliminsanından duyduğumdaki 
şaşkınlığımı hiç unutamıyorum.   
 
 Einstein gerçeği araştırıyordu ve konuşmasında Max Planck’ın da bir Baconist 
olduğuna değinmişti. Kuşkusuz, bütün Baconistler Einstein veya Max Planck denli zeki 
olamayabilir, ancak aynı güdüyle bilimsel araştırma yapıyorlar. Bu söylediklerimden 
kariyeristlerin yetenekli biliminsanı olmadıkları anlamı çıkarılamaz. Aslında kariyeristlerin 
teknik konulardaki yetenekleri çoğu gerçek araştırıcısından daha iyidir. Bu iki tür arasındaki 
fark, kariyeristler kariyerlerini şu anki paradigmada geçerli olan teknik konulardaki 
yetenekleri üzerine kuruyorlar.   
 

Kariyeristler günümüz paradigmasına yönelik tehlikeleri, paralarına, ödüllerine, 
üyeliklerine ve büyük teleskoplara ulaşma yolunda karşılaşacakları tehlikeler olarak algılıyor. 
Ben, paradigmanın tüm cephelerini sınamanın ve sorgulamanın biliminsanı olmanın temel 
sorumluluğu olduğuna inandım. Ancak bu felsefenin kariyeristler tarafından 
benimsenmediğini öğrendim.  
 
 Evrenbilim alanındaki tartışmalı sorunsallara kariyeristlerin yanıtı, “bu saçma bir 
düşünce…tartışılacak bir şey yok…bu düşünce çürütüldü” biçiminde oluyor. Tartışmak bir 
yana tartışmalı konuları araştırmak bile gereksiz görülüyor. Bu durumu anlamak zor değil. 
Giderek daha büyük ve yüksek çözünürlü aygıtlar üretiyoruz, ancak bu uydular, teleskoplar, 
vb. güç ve utkunun simgeleri, evrenbilimin standart modelini sınama amaçlı üretilen aygıtlar 
değil! Eğer bu aygıtlar “güvenilmeyecek” araştırmacıların eline geçerse, bu uyduları, 
teleskopları, vb. sonsuza dek sürecek araştırmalara bağlayacaklar. Gökyüzüne ilişkin bitmez 
tükenmez taramalarda yeni bir bulgu ortaya çıkmıyor. Eğer biraz yeni bir şey bulunsa, 
bilimsel bildirilerin özet kısmının son tümcesi daima, “bu bulgu evrenbilimin standart 
modelini destekliyor” biçiminde oluyor. Bu çarpık bir durum, ancak ne yazık ki günümüzde 
bilimsel kurumlarda sıkça karşılaşıyoruz. Büyük teleskoplarda kırmızıya kayması büyük (ne 
denli büyükse o denli iyi) olan kaynakların düşük sinyal/gürültü gözlemleri için zaman 
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alabiliyorsunuz. Bu gözlemlerden elde ettiğiniz sonuçlar yüksek belirsizlik içerdiğinden 
model için tehlike oluşturmuyor (bilimsel olarak yanlışlanabilir değildir). Ancak düşük 
kırmızıya kaymalı kaynakların yüksek sinyal/gürültü gözlemleri için size zaman vermiyorlar. 
Çünkü sonuçlar standart Büyük Patlama modelinin temellerini sarsar. Diğer yandan, güncel 
olmayan bir konuda teleskop zamanı isteminize olumlu yanıt almak hemen hemen 
imkansızdır. Öğrenciler bu durumun farkında, ancak evrenbilimin standart modelini 
sorgulamak yerine ona inanmayı öğrendiler.     
 
 Kariyeristlerin standart modele olan adanmışlığına örnek bulmak çok kolay. Standart 
modeli destekleyen herhangi bir kanıtı eleştirel olmayan bir biçimde hemen onadıkları gibi, 
modeli desteklemeyen kanıtları da yine eleştirel olmayan bir biçimde yadsırlar. Eğer kendinizi 
kariyeristlerin oluşturduğu sosyal çevrenin (iş dünyasında buna “network” denir) dışında 
tutarsanız bu davranışları görmeniz kolay, eğer sosyal çevrenin içindeyseniz bu olumsuz 
davranışları görmeniz imkansız. Kariyeristler gökbilimi “sosyalleştirdikleri” için övgü alırlar, 
Baconistler çoğu zaman yalnızdır. Eleştirel olmayan onamaya bir örnek olarak “Baldwin 
etkisi”ni ele alabiliriz. Bu etki, 5 elektronunu yitirmiş olan karbon elementinin 1549 
Angström dalga boyunda algılanan tayf çizgisinin (CIV λ1549) yeğinliğiyle kuazarın ışıtması 
arasında ilişki olmadığını (anti-correlation) gösteren etkidir.  
 
 

 
 
Şekil. CIV λ1549 çizgisi ölçümleri Hubble Uzay Teleskopu ile alınmıştır. Yatay eksende ışıtma, dikey eksende 
de durgun konsayı düzeneğinde CIV λ1549 çizgisinin genişliği var. Böylesine büyük saçılma gösteren noktaları 
şekildeki doğru ile temsil etmek olanaksız. Nokta sayısı arttıkça ilişkisizlik daha da belirginleşti. 
 

Bu etkinin bulgusunu duyuran bilimsel çalışmada gözlenen az sayıdaki kuazar 
yukarıda sözü edilen iki fiziksel nicelik arasında çok güçlü bir ilişki sergiledi. Yazar doğru bir 
bilimsel yaklaşımla ilişkinin doğruluğu konusundaki kuşkusunu dile getirdi. Sonraki yıllarda, 
Baldwin etkisini sınamak için gözlenen kuazar sayısında artış olurken, ilişki giderek 
zayıflamasına karşın, standart Büyük Patlama modelini savunan kariyeristler tarafından 
modeli desteklediği savıyla göklere çıkarıldı. İlişkinin gerçek olduğunu doğrulama amacıyla 
verilerde oynadılar ve sonunda bu etki her yerde “bulundu”. Baldwin etkisi aşkı o denli 
güçlendi ki kariyeristlerin sosyal çevresinin içinde bulunan az sayıdaki araştırmacı bu etkinin 
geçerliliğini sorgulama yürekliliğini gösterdi. Ancak bu kuşkucular popülerliklerinin ansızın 
düşüşüne tanık oldular! Şimdi kuazarlar hakkında tayfsal açıdan biraz daha fazla bilgi 
sahibiyiz ve biliyoruz ki, kuazarların aynı özelliklere sahip olduğuna ilişkin izlenim sürüyor 
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olmasına karşın, kuazarlar aynı özellikleri sergilemiyor. Bugünkü bilgilerimiz ışığında 
Baldwin etkisi kaynağa özgü bir etkidir ve ilişkide gözlenen uç değerler değişik evrim 
aşamalardaki kuazarları simgeliyor. Daha basit söylersek, Baldwin etkisi kırmızıya kaymaları 
veya ışıtmaları birbirine yakın değerlerde olan bir avuç kuazarlar için geçerli. Bu bulgu, 
Baldwin etkisinin kaynağa özgü olduğuna, kozmolojik bir etki olmadığına, evrenin 
genişlemesi veya boyutlarıyla ilgisi olmadığına işaret ediyor. Richard Feynman, “bilim kuşku 
duyma kültürüdür” demişti. Baldwin etkisinin bırakılması ve “Standart Işınım kaynağı olarak 
kuazarlar” toplantısının örgütlenebilmesi ve 20 yıldan fazla bir sürenin geçmemesi için biraz 
daha fazla kuşkuya gereksinim vardı.  
  
Jack, sence, astrofizikte tamamen yansız ve deneysel/gözlemsel çalışmalara yer var mı? 
Veya, bilimsel çalışmalarımızda etkili ancak henüz kanıtlanamamış paradigmalar var 
mı; bunlar bizi yanlı çözümlemeler yapmaya zorluyor mu? 
 
Yanıtım “yansız çalışmalara kuşkusuz yer var” biçimindedir. Ancak bu çok kolay olmayacak; 
çünkü çağımızdaki bilimsel çalışmaların yapılışında büyük değişiklikler oldu. Kopernik ve 
Galileo çağında gözlem yapan ve bu gözlemleri açıklamaya çalışan, gerçeğin peşinde olan az 
sayıda araştırmacı vardı. O dönem, kesinlikle kanıtlanan Kopernik paradigmasının yükselişine 
tanık oldu. Yine o dönemin çalışmaları geniş ölçüde deneysel ve gözlemseldi: Galileo’nun 
ölümünden sonra Newton bilim sahnesine çıktı ve Galileo/Kopernik gözlemlerini açıklamak 
için gerekli olan fiziksel yasaları ve matematiksel yöntemleri geliştirdi. 
 

Yüksek erke fiziğinde gökbilim araştırmalarının geleceğini belirleyen eğilim, 
geleceğin bilimsel devriminde önceliği yakalamak biçiminde gelişiyor. Eğer saptama 
doğruysa, bu bilinçaltındaki bir süreçtir. Yüksek erke gökbilim araştırmalarına karşı yürütülen 
şiddetli tartışma bende derin bir izlenim bıraktı. Yüksek erke gökbilim çalışmalarını ancak 
kariyeristler sevebilir. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca birçok genç ve zeki kişilerin gökbilim 
araştırmalarını terkettiklerine tanık oldum. Yukarıda sözünü ettiğim şiddetli tartışma, “geniş 
bir ekiple araştırma yapma eğiliminin gelişmesi ve baskın yöntem olması yaratıcı bireyleri 
bilimsel çalışmalardan uzaklaştırıyor” biçiminde bir sav geliştiriyor ki, bana göre bu sav 
doğru. Bu eğilim dev teleskopların gelişmesi eğilimiyle daha da artacak. 100 metrelik bir 
teleskop, 10 veya 20 tane 4 – 6 metrelik teleskoplardan daha iyi değildir. İkinci seçenek, 4 – 6 
metrelik teleskoplarla yapılan bilimsel çalışmalar birçok birey ve grubun deneysel/gözlemsel 
çalışmasına izin vereceği için beyin gücünü en iyi kullanmayı sağlayacaktır. 100 metrelik 
teleskop zamanını kimin hakkettiğine nasıl karar verilecek? Bu kararı çok kişiden oluşan 
teleskop zaman ayırma komitesi ve standart Büyük Patlama modelini destekleyen projeler 
verecektir. Diğer yaratıcı bireyler bu tür çalışma yöntemini sıkıcı buldukları için ya 
araştırmayı bırakacaklar veya gökbilim bürokrasisine katılacaklar.  
 
 Çağdaş bilim 20. yüzyıla damgasını vuran ABD tarafından çok güçlü bir biçimde 
şekillendi. Bu kültürde, “uzman olma” kariyerin ve özellikle para kazanmanın yeşermesini 
sağladı. Bu kültür aynı zamanda aşırı rekabetçi bir kültür. Para güç demektir ve para 
kazanmak güç sağlamaya yarıyor. İkinci Dünya savaşından önce bilimsel araştırmalar az 
sayıda elit okullarda yapılıyordu. Ancak Sputnik herşeyi değiştirdi ve bilim alanına binlerce 
kişi, Baconistlerden çok kariyeristler doluştu. Bunlar güçlü ve geniş bir bilim tapınağı yarattı.  
Kolay bir biçimde kenara itilen özgür düşünürlere bu örgütlenmede yer yok. Bu yeni çevrede 
özgür düşünürlerin varlığını sürdürmesi kolay değil. Bazıları, özgür düşünme yeteneklerinin 
körlenmemesi için bu modanın ortamına uyup iyi çalışmalar üretebiliyor. Ancak bu ortamda 
özgür araştırma çabası oldukça ızdıraplı ve hemen hemen ortadan kalktı. Eğer yeni bir 
bilimsel devrim gerçekleşecekse bu Avrupa’da (eğer ABD’yi öykünme dürtüsüne 
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direnebilirlerse) veya dünyanın diğer ülkelerinde (Hindistan/Çin? Latin Amerika?)  
başlayacak. 
 
 Galileo’nun gökyüzünü gözleme amacıyla kullandığı ilk teleskoptan 400 yıl sonra dev 
teleskopların yapıldığına ve daha büyüklerinin sıraya girdiğine tanık oluyoruz. Eğer 
günümüzdeki eğilim sürerse bu teleskopların hiçbiri bulgu amaçlı kullanılmayacak (boşa 
harcanacak?). Bu teleskoplar, çoğu kişi için bir dinsel inanç durumuna gelmiş olan günümüz 
evrenbilim paradigmasını desteklemeye adanacak. Bugün, Büyük Patlama evren 
paradigmasını yıkacak herhangi bir gözlem düşlemek zordur. Bu paradigma çok çekici–ben 
bile, içgüdülerime ters olmasına karşın bu paradigmanın çekiciliğini duyumsuyorum! Büyük 
Patlama paradigması karmaşık bir tapınak–karmaşıklığın kalesi–bu paradigmayı ya olduğu 
gibi onayacaksınız ya da, eğer yanlışlarını göstermek istiyorsanız, çok derinlemesine girip onu 
anlamaya çalışacaksınız. Kendi deneyimimden biliyorum, bu kalenin herhangi bir tuğlasını 
kazmaya başlarsanız sorunlarla ve tutarsızlıklarla karşılaşıyorsunuz. Ancak Büyük Patlama 
paradigması acımasız bir kuruluştur, bu çılgınca kazı işine ancak bir Baconist girişebilir. Eğer 
bilimsel araştırmalarda olumlu gelişmeler olursa, gelecek 100 yıl içinde birçok yeni ve temel 
bulgulara tanık olabiliriz. Yukarıda sözünü ettiğim gökyüzü taramaları, Yer konuşlu ve uzay 
teleskoplarını tekeli altına almaya devam edecek olsa da bu çalışmaların yararlı bir yanı var. 
Elde edilen veriler arşivleniyor, kamuya açılıyor ve “sanal gözlemevlerine” iletilebiliyor. 
Kişilerin bu arşive girip verileri (dikkatli bir biçimde) kullanma olasılığı var. Bu verilerde 
kariyeristlerin dikkate almadığı, almak istemediği altın değerinde  noktalar var! 
 
 Günümüzde insanı düş kırıklığına uğratacak eğilimler var: (1) yayınlanmış olan çoğu 
makalelerde tek yanlılık var ve (2) tüm dünya çapında seminerlere katılımın düşmüş olması. 
Kişi, kendi çalışmasına ilişkin veya yakın konulardaki seminerlere katılarak kariyerinde 
ilerleme yapabilir. Bu katılımlar olmazsa, yaratıcı muhalefet bastırılmış olur, büyük veya 
küçük çaplı bilimsel devrimler büyük olasılıkla gerçekleşmez.    
 
Sevgili Simon (White) sen son zamanlarda, gökbilimin ve parçacık fiziğinin evrenbilime 
olan yaklaşımlarını ilginç bir biçimde kar şılaştırdın. Bu çalışmanda Karanlık Erke 
sorunsalına yoğunlaşmış olan kuramsal ve deneysel çabaların ve daha genel konuşursak, 
temel fizikle ilişkili konuların gökbilim çalı şmalarına tehlike oluşturacağından sözettin. 
Bu görüşünü özetler misin? 
 
Parçacık fizikçileri ve astrofizikçiler ortak ilgi alanlarına ilişkin konularda uzun zamandır 
üretken bir işbirliği içindeler. Bu işbirliğinin önemli sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz: 19. 
Yüzyılın sonlarında Güneş’te helium elementinin bulunması; yıldızlarda ve Büyük Patlama 
anında gerçekleşen çekirdek tepkimelerinin açıklanması; çok yoğun özdeğin hal denkleminin 
araştırılmasında nötron yıldızların kullanılması; Güneş nötrino sorunsalı ve nötrinoların 
kütlelerinin saptanması; axionların doğası ve kütlesine ilişkin astrofiziksel kısıtlamalar; en 
küçük süpersimetri modelinin (Minimal Supersymmetric Model) parametreleri üzerine 
yapılan sınırlamaların, Karanlık Özdek kümelerinde gerçekleşen özdek-antiözdek yoketmesi 
(matter-antimatter annihilation) sonucunda açığa çıkan ışınımla gerçekleşmesi; parçacık 
fiziğinin kullandığı istatistiksel ve veri çözümleme yöntemlerini kullanarak, çekimsel 
mikromercekleme araştırmalarında elde edilen veri tabanının çözümlemeleri. Bu karşılıklı 
gelişme çok yararlı oldu, parçacık fiziği ve astrofizik alanlarında yeni araştırma kollarının 
açılması sağlandı. Bu yardımlaşma kuşkusuz sürecek.     
 
 Karanlık Erke sorunsalı hem evrenbilimcileri hem de yüksek erke fizikçilerini 
büyülüyor, ancak bu sorunsal önceki dönemde gerçekleşen disiplinlerarası yardımlaşma 
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desenine uymuyor. Eğer farklılıkları anlamada ve uygulamada başarılı olamazlarsa, ortaya 
çıkacak  olan durum astrofiziği olumsuz etkileyecek, günümüzdeki olağanüstü canlılığını, 
genişliğini ve çeşitlili ğini kısıtlayacak ve genel olarak kamunun, özel olarak da parlak ve 
istekli genç neslin astrofizikten uzaklaşmasına neden olacaktır.  
 
 Einstein 90 yıl önce, evreni zamanla değişmeyen, diğer bir deyişle durgun yapmak için 
kozmolojik sabit adı verilen terimi denklemine ekledi. Aradan geçen süre boyunca ortaya 
çıkan çeşitli evrenbilimsel sorunsalları açıklamak için bu kavram sık sık ya ortadan kaldırıldı 
ya da hortlatıldı. Son zamanlarda evrenin genişleme hızının arttığının gösterilmesi büyük bir 
sürprizle karşılandı. Bu ivmeli genişlemeyi açıklamaya yönelik önerilerden birisi Einstein’ın 
Genel Görelilik kuramının değiştirilmesi yönündeydi. Genel Göreliliğin matematiksel 
denklemlerindeki doğrusal olmayan terimlerin varlığı ve beklenmeyen etkileri ve etkin olan 
skaler alan, çekim ile kuantum mekaniğinin daha yüksek fiziksel boyutlu sicim kuramında 
birleştirilmesini gündeme getirdi. Bu gelişmeler, kendisini yalnızca evrenin en genel 
evriminde gösterecek olan yeni bir fiziği gerektirdi. 
 
 Benim bu gelişmelerden çıkaracağım sonuç şudur: Hal denklemi parametresine 
kısıtlama getirme amacıyla yapılan deneyler yerine, Karanlık Erkeyi araştıracak gözlemevleri 
tasarlamamız gerekiyor. Gözlem aygıtlarımızın elde ettiği verilerin güvenilir olması, yalnızca 
evrenin genişlemesi tarihçesine değil, aynı zamanda çok sayıdaki gökbilim sorunsallarına da 
yanıt verebilmelidir.   
 

Karanlık erke bağlamında en çarpıcı başarı öyküsü, son on yılda mikrodalga ardalan 
ışınımı deneylerinde elde edilen sonuçlardır. Bu öykü, çoğu evrenbilimciyi gerçekçi olmayan 
beklentilere sokmuştur. Bu beklentiler, kozmik genişleme ve gökada kümeleri, gökada süper 
kümeleri gibi yapıların evrimini belirleme çabamızı, gözlemlerde ortaya çıkan sistematik 
belirsizliklerin değil, istatistiksel belirsizliklerin sınırlayacağı yönündedir. Kozmik 
Mikrodalga ardalan ışınımının astrofizikte özgün bir yeri vardır. Bu alandaki bilgiler, son 
derece basit bir dizgede ortaya çıkan doğrusal tedirginliklerden türetilebiliyor. Ayrıca, ardalan 
ışınımındaki sıcaklık dalgalanmalarını kirletme olasılığı bulunan önalan gökcisimlerinden 
kaynaklanan ışınım boşlanabilecek düzeydedir. Ancak, SNe süpernovalarını, gökadaları veya 
gökada kümelerini uzaklık ölçeği olarak kullanma çabamızda şansımızın bu denli yüksek 
olma olasılığı çok düşük. Yüksek erke fizikçilerinin devasa niceliklerde birikmiş olan 
hızlandırıcı verilerinin içindeki gerçek sinyalleri yapay sinyaller ve gürültüler içinden 
ayıklama işi, samanlıkta iğne aramaya benziyor. Parçacık fizikçilerinin bu çabadaki 
uzmanlıkları, karanlık erkeye ilişkin olduğu düşünülen verilerin çözümlemesinde kuşkusuz 
işimize yarayacak.         
 
Varolan parasal kaynakları bu iki araştırma alanına uygun bir denge içinde dağıtmak 
mı gerekiyor, yoksa bu disiplinler yöntemsel olarak birbirinden farklı oldu ğu için 
kaynakların dağıtımında birisi avantajlı durumda mı? 
 
Yüksek erke fiziğinin deneysel cephesi birkaç yıldır çok dar bir alana kısıtlandı. Örneğin, 
çoğu araştırmacı tarafından protonun iç yapısı “nükleer fizik” olarak düşünülüyor. Bu alanın 
çalışanları, çok az sayıdaki hızlandırıcılarda yapılan devasa aygıtlarda daha çok araştırmacı 
içeren gruplarda örgütlendi. Araştırma programları az sayıdaki “Büyük Sorular”a yanıt bulma 
amacında. Bilim dünyasının ve parasal destekçilerinin Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (LHC) 
ardılına para bulup bulamayacağı belli değil. LHC de çalışan herbir araştırma grubunda 1000 
den fazla fizikçi bulunuyor. Bu kapsamdaki bir organizasyonun yaklaşımları endüstriyel 
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düzeyde olmalı; bu çalışma alanının gelecekte nasıl işlerlikte olacağı açık değil. Giderek artan 
sayıdaki fizikçi, Karanlık Özdek gibi araştırma alanlarına, “astroparçacık” fiziğine kayıyor.   
 
  Oysa ki astrofizik daima fırsatlar alanıdır, birçok cephede eş zamanlı ilerlemeler 
yapılabiliyor. Astrofizikteki iş bölümü yüksek erke fiziğindekine benzemez. Yüksek erke 
fiziğinde gözlemevlerini ve aygıtları yapanlarla onları kullananlar farklı ekiplerdir, bu 
nedenle, en önemli sorunları saptayan küçük grupların oluşmasına izin verir. Günümüzde 
yönetimin bir sayfalık özetinde bile gökbilimin çok geniş bir öncelikli araştırma alanı vardır: 
Karanlık Erke ve Karanlık Özdek; gökadaların, yıldızların ve gezegen dizgelerinin kökeni ve 
evrimi; Kara Deliklerin doğası; uç koşullarda fizik; erken evren; çekimsel dalgalar ve nötrino 
gökbilimi; yaşamın kökeni…Astrofizikteki bu çeşitlilik, meraklı genç araştırmacıların 
kendilerine uygun bir alan bulmasına ve henüz yüksek lisans, doktora veya doktora sonrası 
araştırmacıyken bağımsız, uluslararası düzeyde tanınan biliminsanı olmalarına izin veriyor. 
Astrofizik gökbilimin geniş halk kitlelerinde popülerleşmesinden de kısmen sorumludur. 
Popüler ve amatör gökbilim dergi sayısını yüksek erke fiziğindekilerin sayısıyla veya 
gazetlerde heriki alana ilişkin yayınlanan haber sayılarını karşılaştırın, astrofiziğin baskın 
olduğunu göreceksiniz.  
 
 “Gökyüzünü tarama gökbilimi” bizim alanımızda araştırma yapan ekiplerin sayısında 
dev bir artışa neden oldu. Yüksek erke fiziğindeki örgütsel yapıdan daha zayıf olmasına 
karşın bu ekipler hızlandırıcılarda çalışam ekiplerin moral değerlerini benimsemişlerdir. 
Büyük ölçeklerde yaptığımız karanlık erke taramalarına yüksek erke fizikçileri de katıldığı 
için çok sayıda araştırıcıyla çalışma eğilimi arttı. Bu durumun etkisi, örneğin atıf alma 
istatistiklerinde kendisini açıkça gösteriyor. Çok sayıda atıf alan araştırmacılar bu konuma, 
yazar listesi çok kabarık olan ancak bireysel katkısı belli olmayan makalelere verilen atıflarla 
yükseliyorlar. Böylesi ekiplerde hiyerarşinin önemi var. Yaşlı biliminsanları asistanları için 
referans mektubu yazar ve bu gençleri tanımayan bir kişi ya da kurum için güvenilecek tek 
kaynak bu mektuplardır. Bu büyük ekiplerde çalışanlar ayrıca “ekip biliminsanı” sıfatıyla 
kredi sağlıyorlar, oysa ki bunların ekipteki görevleri yaratıcı biliminsanlığından çok yönetsel 
oluyor. Bu yöntem, yazarlık listesini araştırmaya katkı düzeyine göre düzenleyen geleneksel 
gökbilim uygulamasından daha az eşitlikçi ve daha az şeffaftır.       
 
 Bana göre, yetenekli genç biliminsanları için “büyük ekip bilimi” geleneksel gökbilim 
araştırmasından daha az çekicidir; ikincisinde küçük sayıda araştırmacı içeren ekipler gelişkin 
gözlem aygıtı olan ulusal veya uluslararası gözlemevlerine projeler sunar. Bazı projeler, 
örneğin karanlık erke taraması, çok sayıda biliminsanının katkısını gerektiriyor. Eğer bu tür 
projeler gökbilim araştırma alanında baskın olursa bu gelişme gökbilimi zayıflatır. 
Gökbilimdeki ilerlemeler, büyük ekiplerin planlanmış programlarından çok, yaratıcı ve esin 
kaynağı yüksek bireylerden geliyor. İnanıyorum ki karanlık erkeye ilişkin bilgilenmemiz, 
tıpkı 100 yıl önce Merkür gezegeninin enberi noktasının sistematik olarak kayması örneğinde 
olduğu gibi, “doğru” ölçümler yapan endüstriyel güce sahip kampanyalarla değil, genç 
bireylerin yeni ve devrimci öngörüleriyle olacak. 
 
Sevgili Gerard (t’Hooft), geçtiğimiz son 20 yılda fizik ve astrofizik alanında araştırma 
yöntemleri çok değişti. Gökbilim ve fizik alanındaki yeni nesil araştırmacılar, bu 
yüzyılda artan rekabet ve iş olanakları çerçevesinde yetişiyorlar. Bilimin bazı 
alanlarında, gelişmelere yalnızca büyük sayıda araştırmacı içeren çok iyi örgütlenmiş 
gruplar damgasını vurabiliyor. Bu durum, bireysel araştırmada çok uzmanlaşmayı 
gerektiriyor. Böylesi bir örgütlenmenin gelecekte bilim üzerine etkisinin olumsuz 
olacağını düşünüyor musun?    
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Ben büyük çaplı ve iyi örgütlenmiş araştırma gruplarının sorun çıkaracağına inanmıyorum. 
Günümüzün bilimsel sorunlarının çoğuna ancak, yetenekleri ve kaynakları en büyük ölçüde 
olan ve ortak çabada iyi örgütlenmiş olan gruplar yanıt bulabilir. Bilimsel araştırmalardaki 
büyük girişimlerimizi, örneğin, teleskopları ve diğer algaçları uydularla atmosfer dışına 
çıkarma, devasa hızlandırıcılar yapma konusunda kamudan ve politikacılardan aldığımız 
destek beni çok mutlu ediyor. Biliminsanları olarak bizim görevimiz, kamunun bize verdiği 
bu desteğin karşılığı olarak onları gelişmelerden haberdar etmektir. Eğer ilgi çekici yeni bir 
bulgu yapamazsak o zaman sorun başlar ve kamunun desteğini yitiririz. 
 
 Bilimsel çalışmaların hepsi yukarıda değindiğimiz yöntemle olmuyor. Hala küçük 
ölçeklerde süren yöntemlerimiz var. Ucuz, ve orta düzeyde çözünürlüğe sahip aygıtlarımızla, 
gözlem ve deney yapıyor, kuramsal yöntemlerle çözümlemeleri gerçekleştiriyoruz. Bu 
yöntemle yapılan çalışmalarda, kendisini bilime adamış araştırmacıların maaşlarından fazla 
bir masrafa gerek kalmıyor. Bilimi ilerleten şey, elimizin altındaki tüm yöntemleri 
birleştirmektir. Bu da bizim kendimizi oldukça üst düzeyde uzmanlaştırmamızı gerektiriyor. 
Bazılarımız hala her konuda söz sahibi olan “entel” olmayı sürdürüyor. Tüm “enteller” ve 
uzmanlar genel olarak bilimin özel olarak da bizim bilim alanımızın gelişmesine katkıda 
bulunuyor. 
 
 
 
Kaynak: Questions of Modern Cosmology, Galileo’s Legacy, eds. Mauro D’Onofrio & Carlo 
Burigana, Springer – Verlag, Berlin Heidelberg, 2009. 

 
 
 
 

“Büyük Çöküntü mü, Büyük Buzul mu?” 
(Kırk katır mı, kırk satır mı? ) 

 
Sevgili Ender Helvacıoğlu’nun, “Kara delik kavramı, tıpkı biyolojideki gen kavramı gibi 
mistik bir nitelik kazandı. Özdeğin yok oluşu, zamanın yok oluşu gibi yeni metafizik görüşler 
bu kara delik olgusunu kullanıyorlar. Kara delik nedir, gözlenmiş midir, kara delikte özdek ve 
zaman yok olur mu? Evrenin dev bir kara deliğe dönüşüp Büyük Çatırtı ile kendi içine 
çökeceği teorisi ne kadar bilimsel? Bu konudaki bilimsel gerçekler ile safsatayı birbirinden 
ayıran bir dosya yapalım” önerisini yerine getirme çabası aşağıdaki satırlarda! 
 
 Kara delikleri, “alan” (field) ve çift yıldız dizgelerinde ve/veya gökada özeklerinde 
olmak üzere iki bağlamda incelersek, kendimizi bazı yanlış anlamalardan kurtarabiliriz. 
Yıldız evrimlerinin “son durağını” belirleyen etmen, onların ilk kütleleridir. Yıldızların, 
yıldızlararası gaz ve toz bulutlarının içinde oluştuklarına ilişkin güvenilir gözlemsel 
verilerimiz var. İşte bu “kozmik doğumevlerinde” yaşamlarına belli bir ilk kütleyle başlayan 
yıldızlar, kimyasal evrim geçirerek, diğer bir deyişle, hafif elementleri (hidrojen, helyum, vb.) 
çekirdek tepkimeleriyle giderek daha ağır elementlere dönüştürürler. Kimyasal evrimin son 
durağı Fe56 dır. Bunun ötesinde çekirdek tepkimeleri gerçekleşemez. Yıldızı dengede tutan iki 
kuvvetten birisi kütle çekim kuvveti, diğeriyse, yıldızın özeğinde süregelen tepkimelerde 
açığa çıkan gama fotonlarının ışınım basıncıdır. Bu ışınım üretildikten sonra dışarı çıkma 
çabasında sonsuz kez özdekle etkileşerek saçılır. Erkesini özdeğe aktarır. Milyonlarca yılda 
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yıldızın yüzeyine, frekansı optik bölgeye düşmüş olarak ulaşır. Çekim kuvveti yıldızın tüm 
kütlesini özekte toplamak isterken, ışınım basıncı da kütleyi özekten dışarıya doğru iter. 
Çekirdek tepkimeleri  Fe56 da durunca ışınım basıncında azalma olur, çekim kuvveti baskın 
duruma gelir ve yıldız kendi üzerine çöker. Böylece evrenin “sıkışık yıldızları” (compact 
stars) oluşur. M

�
 Güneş’in kütlesini simgelemek üzere, eğer yıldızın ilk kütlesi, 1M

�
 <  M

�
 < 

1.4M
�
 aralığındaysa, yıldız evrimini “beyaz cüce” (white dwarf) olarak; ilk kütlesi, 1.4 M

�
 <  

M
�
 < 3.0 M

�
 aralığındaysa, “nötron yıldızı” olarak ve ilk kütlesi, M

�
 > 3.0 M

�
 aralığındaysa, 

“kara delik” (black hole) olarak noktalar. Beyaz Cücenin yoğunluğu 106 g/cm3 , Nötron 
yıldızın yoğunluğu 107 g/cm3 ve kara deliğinki de “sonsuz” dur! Beyaz Cücenin çapı 104 km, 
Nötron yıldızının çapı 10 km ve Kara Deliğin çapı yaklaşık “sıfır” km dir! Çekim alanının (F) 
büyüklüğü açısından sıralarsak, FBC < FNY < FKD dir. Kara deliğin yoğunluk ve çapına ilişkin 
rakamlar kuramsaldır ve sağduyuya uzaktır! 
 
 Beyaz cüce ve nötron yıldızının yüzeyinden özdek ve/veya fotonlar kurtulabilir. Ancak 
kara deliğin “olay ufku” (event horizon) Schwarzchild yarıçapı ile tanımlanır. Olay ufkunun 
içinde çekim kuvveti o denli büyüktür ki, kara delikten özdeğin veya içerde üretilmiş fotonun 
kurtulabilmesi için “kaçma hızı”nın ışığın boşluktaki hızından büyük olması gerekir. “Kaçma 
hızı” da bir gök cisminin çekim alanından kurtulabilmesi için belli bir kütleye sahip bir cismin 
hızıdır. Kaçma hızına bir örnek olarak, örneğin, Yer’de bulunan ve Mars gezegenine, Ay’a ve 
Vesta’ya ait olduğu saptanan taşları gösterebiliriz. Eğer bu taşları Marslılar atmadıysa 
kafamıza(!) büyük bir olasılıkla Mars’a, Ay’a ve Vesta’ya çarpan bir göktaşının bu gök 
cisimlerinden kopardığı parçaları ilgili gök cisimlerinin çekim alanından kurtulabilecek denli 
yüksek bir hıza ulaştırmış olması gerekir. Bu hız Mars için 5.02 km/s, Yer için 11.2 km/s dir. 
Mars’tan “kaçabilen” bu taşın da yörüngesi üzerinde Dünya’yı bulması gerçekten şans mı 
desem, sıfır olasılık mı desem bilemiyorum! Dönelim kara deliğe! 
 

Eğer yıldız bir “alan” yıldızıysa, ve evriminin son aşamasında bir kara deliğe 
dönüşmüşse kara deliği algılamamız olanaksızdır. Çünkü, kara delikten özdek veya fotonun 
kaçabilmesi için “kaçma hızının” ışığın boşluktaki hızından büyük olması gerekir! Işığın, 
boşluktaki hızından (≈ 300 000 km/s) daha büyük hızların varlığı, deneysel veya gözlemsel 
olarak “henüz” gösterilmiş değil! Durum böyle olunca, bazı popüler bilim yazarlarının, “kara 
deliğe düşen bir nesne bir başka evrene girer”, “kara delikte özdek, zaman yokolur”, gibi 
betimlemelerle anlatılmak istenen gerçek şudur: Kara delikten özdek, foton kurtulamıyorsa, 
kara deliğe ilişkin bilgilenmemiz de olanaksız. Gökbilimciler, yıldızlara, gökadalara, yıldız 
çevrelerindeki gezegenlere ilişkin bilgileri bu cisimlerden gelen fotonları çözümleyerek elde 
ediyor. O “alan” kara deliğinin bizim gökadamız içinde olduğunu varsayalım. Nesnel olarak o 
cisim bizim evrenimizde, ancak, “Kara deliğe düşen özdek, foton artık bir başka evrendedir” 
betimlemesiyle, bizim evrenimizin “dışı” anlatılmıyor; “o özdek veya fotona ilişkin bilgi artık 
bana ulaşmaz, ulaşamaz! O nedenle o bilgi benim evrenimde yok!” denmek isteniyor. Peki o 
zaman kara deliklerin varlıklarını gözlemsel olarak nasıl anlayabiliriz? Kara delik bize ışık, 
bilgi göndermiyorsa, metafizik bir kavram olmaktan öteye nasıl geçebilir?  

 
Eğer kara delik bir çift yıldız dizgesinin bileşenlerinden birisi veya gökadaların 

özeğindeyse durum biraz farklı! Bugünkü fizik bilgimizle, en büyük boyutlarda erkenin 
(enerji), özgür duruma geçen çekimsel  potansiyel erkede yattığını biliyoruz. Bazı çift yıldız 
dizgelerinde ortaya çıkan X – ışın ve gamma ışınlarının kaynağını ancak bir çekimsel  
potansiyel erkenin açığa çıkmasıyla açıklayabiliyoruz. Bu da bizi çok ama çok yeğin bir 
çekim alanı varsayımına götürüyor. Çift yıldız dizgelerindeki bileşenlerden birinin çevresinde 
“toplanma diski”nin varlığına ilişkin gözlemler var. Bu gözlemsel verilerden yola çıkarak, 
kara deliğin yoldaşından özdek kopardığı, kopan özdeğin kara deliğe düşmeden önce bir 
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toplanma diski oluşturduğunu anlıyoruz. Kara deliğin kendisinden olmasa da çevresindeki bu 
diskten bilgi derleyebiliyoruz. Benzer süreçlerin gökadaların özeğinde bulunduğu varsayılan 
süper kütleli (108 M

�
) kara deliğin çevresinde süregeldiğine inanılır. Bu inancı taşımayan 

biliminsanları da var! Örneğin, Hannes Alfven, Etkin Gökada Özeklerini (Active Galactic 
Nuclei - AGN) kara deliklere başvurmaksızın açıklayabiliyor. “Nasıl?” sorusunun yanıtı bir 
başka yazının konusu olabilir.  

 
Şimdi biraz “Büyük Çöküntü”ye doğru yaklaşalım! Termodinamiğin kapalı dizgeler 

için formüle edilmiş olan II. İlkesi, kötümser varoluşçular ve dinsel yazgıcıların elinde yanlış 
yorumlanıyor. Onlar, evrendeki cisimlerin, yıldızlar, gökadalar, vs. bir yandan “öldüğünü” 
diğer yandan yeni yıldızlara özdek sağladığını görmüyorlar. Evet yıldızlar, Beyaz Cüce, 
Nötron Yıldız veya Kara Delik olarak kimyasal evrimlerinin son duraklarına geliyorlar. 
Ancak bu arada, yaşamları boyunca yıldızlararası ortama yıldız rüzgarları yoluyla, ara sıra 
patlamalarla, attıkları yıldız özdeğiyle yeni nesil yıldızların oluşumunun yollarını da 
hazırlıyorlar. Gökadalar “kafa kafaya” çarpışıyor, içindeki “ölülerin”, örneğin iki nötron 
yıldızının çarpışması sonucunda özdeğin yeni bir çevrime, yeni bir yaşama gireceği gün gibi 
açık!  “Starburst galaxies” adı verilen bu süreçte gökadalardaki yıldız oluşumlarının süresi 
“anormal” bir biçimde kısalıyor. Eğer bu “ölüm – yaşama yeniden çıkış” sürecini 
görmezseniz, evrendeki kara delik sayısını arttırırsınız. Bu kozmik yamyamlar sürekli 
tükettiğinden, eninde sonunda birbirlerini tüketmeye başlayacaklar, büyük olan küçük olanı 
yutacak ve evren bir tek devasa kara deliğe dönüşecek gibisinden bir senaryoyu satın 
alacaksınız! Ayrıca Büyük Patlamacıların senaryosu bu değil! “Büyük Çöküntü”den onların 
anlatmak istediği bu değil! Senaryoya aşağıda değinmeye çalışacağım, ama önce biraz dinsel 
doğmaların bilim alanına sızışını inceleyelim. 

 
Fizik alanında ortaya çıkan kötümser dinsel ve söylencesel (mitolojik) temalar, ilgili 

dönemde yaşanan derin toplumsal ve ekonomik çalkantıların kişilerde yarattığı kuruntu ve 
üzüntülerin ürünüdür. Bu tür durumlarla günümüzde de karşılaşıyoruz. Ekonomide “sıfır 
büyüme”, evrenbilimde kaçınılmaz (!) sonlar: “Big Crunch” (Büyük Çöküntü) veya “Big 
Chill” (Büyük Buzul) bu kuruntularımızın günümüz çeşitlemelerindendir. Hemen belirtelim 
ki, Genel Görelilik bağlamında oluşturulan modellerin öngördüğü “Büyük Çöküntü” veya 
“Büyük Buzul”, benim değil, Büyük Patlamacıların evreninin başladığı o ilk anı izleyen 
mikrosaniyelerde gerçekleşecekti! (Leon Lederman, The God Particle, Houghton Mifflin Co., 
Boston 1993) Yani evrenimiz bir türlü “yaşama” geçemeyecekti! Eh... burada olduğumuza 
göre!.... “Büyük Çöküntü” veya “Büyük Buzul” söylenceden öteye geçemez! 
 

 “Büyük Çöküntü” ve “Büyük Buzul” olarak adlandırabileceğimiz bu “yazgılar”, 
Robert Frost gibi ünlü bir ozana bakın ne dizeler döktürtmüş! 
 
“Some say the World will end in fire, /  Some say in ice. / From what I’ve tasted of desire / I 
hold with those who favour fire. / But it had to perish twice / I think I know enough of hate / 
To say that for destruction ice / Is also great / And would suffice” (Vistas in Astronomy, Vol. 
6, 1965) 
 

Bu dizelerdeki “fire” yani ateş, “Büyük Çöküntü”yü, “ice” yani buz da “Büyük 
Buzul”u simgeliyor. Bir şiire yapılacak en büyük haksızlık, bence, onu bir başka dile 
çevirmek olurdu! Yukarıdaki dizelerde ortaya çıkan o güzelim ses uyumunu Türkçe’ye nasıl 
taşıyabilirim! Ozan, şu düşünceyi dökmüş dizelerine, “Evren kimine göre ateşle / kimine 
göreyse buzla son bulacak / Arzuyu tatığım için ben ateşle sona erecek diyenlerden yanayım / 
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Ancak evren iki kez yokolacaksa / nefreti de yeterince tanıdığım için / buz ile mahvolmaya da 
varım “ 
 

Bazı Hristiyan teologlarına göre, maddi evrenin geçici olması, bir başlangıç veya 
sonunun bulunması evrenin Tanrı'ya bağımlı olmasının bir kanıtıdır. Einstein'ın alan 
denklemleri evrenin eninde sonunda ya kendi üzerine çökeceğine (Big Crunch) veya tamamen 
dağılıp yokolacağına (Big Chill) işaret eder! Eğer evren Büyük Çöküntüyle veya Büyük 
Buzulla ortadan kalkacaksa insan yaşamının anlamı nedir ? İşte yanıt : "İnsan yaşamının 
anlamı ancak doğaüstü bir yaratıcının gücünü düşünüp anlamaktan geçer"! Bu düşünce, 
kişinin kendini aşağılamasına davetiyeden başka nedir!?  
 
 Papa XII. Pius, aşağı yukarı tüm dinlerin bir dogması olan "mahşer günü" ile 
entropinin arttığını savunan termodinamik ilkeyi açık bir şekilde ilişkilendirmiştir: "Entropi 
yasası, doğada süregelen kendiliğinden süreçlerin özgür ve yararlı erkeyi daima azaltacak 
yönde çalıştığını söylemektedir. Bu sonuç, kapalı dizgelerdeki büyük ölçekli süreçlerin eninde 
sonunda biteceğine işaret etmektedir. Pozitif bilimlerin deneyinden çıkan bu kaçınılmaz 
yazgı, Tanrı'ya olan gereksinimi çarpıcı bir biçimde sergilemektedir".  XII. Pius, evrenin 
kaçınılmaz olarak bir sona gideceğini, ancak daha da önemlisi, ona başlangıçta "ol" diyecek 
ve bir düzen sağlayacak doğaüstü gücün varlığına gereksinimi olduğunu savunmaktadır. 
Böylece kapalı dizgeler için geçerli olan bir fiziksel yasayla Hristiyan teolojisinin bir dogması 
arasındaki ilişki kurulmuş oluyor.  
 
 İşte bu aşamada Büyük Patlama bir teolojik görüşü destekleme görevi üstleniyor. 
Anımsanacağı gibi, Büyük Patlama' nın ilk çeşitlemesini formüle eden Lemaitre'e teolojik 
esin kaynağı olan şey, kendi deyimiyle, "Genesis'in de işaret ettiği gibi evren ışıkla başladı" 
görüşüdür. Ancak, bilimsel bir kuram teolojik bir görüş üzerinde kurulamazdı. O nedenle, 
termodinamiğin II. yasasına, yararlı erkenin giderek azaldığını savunan yasaya sarılmak 
zorundaydı. Burada ilgili okuyucunun uyanık olması gerekiyor. Çünkü bu yasa yalnızca ve 
yalnızca "kapalı" dizgeler, yani çevresiyle erke, özdek, bilgi, vb. alış verişinde bulunmayan, 
ürettiği entropinin dışsatımını yapamayan bu nedenle de giderek daha büyük düzensizliklere 
uğrayan dizgeler için geçerlidir. Yasayı evrene uygulayabilmek için Lemaitre evreni 
"kapatmak" zorundaydı; uzayda sonlu bir evren yaratmak zorundaydı; bunun için bir 
yaratıcıya gereksinimi vardı. Bu kısır bir döngüdür ! Bugün biliyoruz ki, insan, tüm canlılar, 
insan toplumları, Güneş, yıldızlar, gökadalar, gökada grupları, gökada kümeleri, gökada süper 
kümeleri, kısacası evrenin % 99 u kapalı değil, "açık" dizgelerdir. Evrende çok ender olarak 
varolan kapalı dizgeler için geçerli olan bir yasayı tüm dizgelere uydurma çabası, IQ 
testindeki bir çocuğun silindirik takozu üçgen deliğe sokma çabasına benzer ! Ayrıca 
evrendeki özgür erke üzerine bir kısıtlama getirmek olası değildir. Bugün etkin gökada 
çekirdekleri denen bölgelerde "inanılmaz" boyutlarda erke üretimine tanık oluyoruz. Bunların 
sayısı hiç de az değil. Evren tam anlamıyla "açık" bir dizge ! 
 
 "Ölüme mahkum evren" görüşü, bir tür dinsel dogmayla (mahşer günü) kötümser 
varoluşçu görüşün ortak yanını oluşturmaktadır. Evrenin kaçınılmaz olarak bir ölüme gittiğini 
ileri süren teolojik görüşler son derece kötümser  görüşlerdir ve doğru değildir. Evrenin uzak 
bir gelecekte Büyük Çöküntü veya Büyük Buzul gibisinden bir yazgısının olduğu sonucunu 
çıkaran Büyük Patlama da son derece kötümser bir varoluşçu görüştür.  
 
 Bugün Büyük Patlama bağlamında çalışan modellerin hepsi, başlıca 3 parametreye 
bağlıdır: 1) Omega (Ω), yoğunluk parametresi; evrenin gözlenen yoğunluğunun, genişlemeyi 
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durdurmak için gerekli olan yoğunluğa oranıdır. 2) q

0 
, yavaşlama parametresi; olduğu 

savunulan enflasyonist bir genişlemeden sonra evrenin genişlemesinin nasıl yavaşladığını 
tanımlar. 3) k, uzayın eğrili ğini verir. Bu parametrelere kendi istediği değerleri veren bir 
evrenbilimci, sonsuz sayıda evren modelleri üretebilir! 
 
 Büyük Patlama ve Büyük Birle şik Kuram  bağlamında Omega=1 alınır; gözlemler, 
Omega=0.02 olduğuna işaret etmesine karşın! q

0 
ın türetildiği Hubble genişlemesi, 

gökadaların kırmızıya kayma ölçümlerinden elde edilir. Hubble parametresi, kırmızıya 
kaymanın tamamen gökada boyuna hızından (gökada hız vektörüyle, gözlemcinin bakış 
doğrultusunun çakışık olması) kaynaklandığı varsayımıyla tanımlanır. Büyük Patlama 
kuramına göre, Hubble parametresinin uzayda sabit olması gerektiğinden, bu parametreye 
genellikle Hubble sabiti denir.  
 
 Şekil 1, Hubble’ın Sb türü gökadalar için elde ettiği bağıntıyı göstermektedir. Yer’deki 
gözlemci yani Edwin Hubble ve Homo Sapiens  x ve y eksenlerinin çakıştığı noktadadır. x – 
ekseninde gökadaların dolaysız olarak gözlenen parlaklıkları, y ekseninde de yine gökadaların 
dolaysız olarak ölçülen kırmızıya kaymalarının (z) hız cinsinden değerleri yeralır. Şekildeki 
herbir nokta bir gökadayı simgeler. Bu noktaların herhangi birinden x eksenine çizilen dik 
doğrunun ekseni kestiği yerdeki değeri gökadanın parlaklığını verir. y eksenine çizilen dik de 
aynı gökadanın kırmızıya kayma değerini (hızını) verir. Hubble, gökadaları simgeleyen 
noktaların bir doğru üzerinde bulunduğunu varsaymıştır. Gökbilimciler parlaklığı, “uzaklık 
modülü” adı verilen bir bağıntıyla uzaklığa (L) çevirirler. Böylece, eksenlerin kesiştiği 
noktadan başlayıp x – ekseninin pozitif yönüne doğru ilerleyen bir gözlemci Yer’den 
uzaklaşıyor demektir. y eksenindeki kırmızıya kaymalar da Doppler formülü yardımıyla hıza 
(L / T) dönüştürülür. Noktaları bir doğruyla göstermenin anlamı şuradadır: doğru üzerinde 
alınan herhangi iki nokta, (x1,y1) ve (x2,y2), için (y2 - y1) / (x2 - x1) oranı sabittir. Buna 
doğrunun eğimi, veya Hubble sabiti (H) denir. Şimdi y ve x eksenindeki fiziksel niceliklerin 
oranını alırsak,     (L / T) / L , ve sadeleştirirsek, elimizde 1 / T kalır; yani zamanın tersi! İşte 
bu oranı ters çevirirsek, Hubble yaşını bulmuş oluruz.  
 

 
 
Şekil 1. Hubble’ın Sb türü gökadalar için elde ettiği bağıntı (E.Hubble, The Realm of the Nebula, Yale University 
Press, London, 1936). 
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Gerek Yer konuşlu teleskoplarla gerekse Hubble Uzay Teleskobu’yla yapılan ve bu doğrusal 
ili şkiye uyan gökadalardan türetilen değer, H = 82 km/s/Mpc. Evet, yanlış okumadınız! Bu 
ili şkiye uymayan gökadaları simgeleyen noktalar grafiğe alınmıyor (Halton Arp, Quasars, 
Redshifts and Controversies, Interstellar Media, Berkeley, CA, 1987) Bunun Türkçe me’ali 
şudur: “Yer’deki gözlemciyi konsayı düzeneğimizin (koordinat sistemi) başlangıç noktasına 
yerleştirirsek, gözlemciden, yani Yer’den 1 Mpc  (3.26 × 10 24 cm) ötedeki bir gökadanın 
bizden uzaklaşma hızı, saniyede 82 km dir. 2 Mpc uzaktaki gökadanın uzaklaşma hızı, 
saniyede 2 × 82 km, vb. dir. Mpc ve km yi cm cinsinden yazarsanız, cm leri sadeleştirirseniz, 
ortaya çıkan değeri ters çevirirseniz evrenin yaşını bulursunuz! Hadi bakalım bu “ev ödevini” 
herkes yapsın! Doğru bulan okuyucumuza Bilim&Gelecek dergisi de bir ödül versin!  
 
 Değinmeden geçmeyelim, Büyük Patlama söylencesine göre, “gökadalar varolan uzay 
içinde, ondan bağımsız uzaklaşmıyor; sözü edilen hız, genişlemekte olan uzayın hızıdır. Bu 
uzaya ‘yapışık’ olan gökadalar da uzayın genişlemesi sonucu bizden uzaklaşıyor”. Hubble 
ili şkisinin bu yorumu Hubble’ın kendi yorumu değil! Hubble, teleskop sınırlarımızın bize 
sunacağı bilgileri tamamen tüketmeden böylesine genel, kozmolojik bir sonuca varmanın 
yanlış olacağını defalarca vurgulamıştı. Ancak, dinsel görüşlerine uygun düştüğü için bu 
ili şkiyi evrenin genişlediği biçiminde yorumlayan kişiler Arthur Eddington ve George 
Lemaitre dır. “Netekim” Hubble uyarısında haklı çıktı! Hubble’ın teleskobu belli uzaklığın 
ötesindeki gökadaları algılayamazdı. Daha sonra yapılan büyük çaplı teleskoplar daha sönük, 
dolayısıyla daha uzaktaki gökadaları algılamaya başladı. Büyük Patlama söylencesine göre de 
en uzaktakiler de kuazarlardı. Kuazarların da Hubble ilişkisini doğrulayacağı beklentisi vardı. 
Kuazarların Hubble ilişkisine uymadığı artık gözlemsel bir gerçek! (Şekil 2) Bu şekildeki 
noktaların herbiri bir kuazarı simgeliyor. Bu noktaları Şekil 1 de olduğu gibi bir doğruyla 
temsil edemezsiniz. Doğrusal ilişkinin yokluğu, uzayın genişlediği düşüncesini ortadan 
kaldırır. Onunla birlikte Büyük Patlama’nın kozmolojik ilkesi, “uzayın herbir noktası kendine 
özgü hızla genişliyor” savı da ortadan kalkar; “evrenin ex nihilo yaratıldıktan sonra 
genişlediği” düşüncesi de ortadan kalkar. “Büyük Çöküntü”, “Büyük Buzul” senaryoları 
söylence olur. Kuazarlar, Hubble’ın 1936 yılında Sb türü gökadalar için elde ettiği (parlaklık, 
kırmızıya kayma) ilişkisine uymuyor! Uyması mı bekleniyordu? Uzayın genişlediğinden 
sözedebilmek için...Evet!  
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Şekil 2. Kuazarlar için Hubble ilişkisi. Kuazarları simgeleyen bu noktaları bir doğru ile temsil etmek 
olanaksızdır.  

 
 Nobel ödülü almış olan Hannes Alfven, bu denli yanlı bulduğu bu terimi, Hubble sabitini, 
1981 yılında yayınladığı, Cosmic Plasma adlı kitabında kullanmak bile istemiyor!  
 
 Modellerin diğer bir amacı da propagandadır. Eğer bir kuram doğruysa propagandaya 
gereksinimi yoktur. Ancak, gözlemsel verilerle tutarlı değilse, ne denli yoğun propaganda 
yaparsanız yapınız, o kuramı kurtaramazsınız. Ne yazık ki bir kuramın ölümü çok uzun sürer. 
Bu arada modeller, o konudaki tartışmaların canlılığını korumasına yardım eder. Hangi özgün 
gökbilim olayını alırsak alalım, bu alanda yapılmış birçok modelle karşılaşırız. Bu 
modellerden bazıları, diğerlerinden daha az "olasıdır". Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, belli 
bir modeli oluştururken felsefi veya dinsel düşüncelerden esinlenmek hiçbir biçimde 
engellenemez. Çoğu evrenbilimcinin ilk dürtüleri de zaten bu iki düşünsel alandan gelmiştir. 
Gözlemler karşısında sınanıp, geçerli olmadığı görüldüğünde boşlanabildiği sürece, bu tür 
esinlenmelerin sakıncası olamaz. Büyük Patlama, Thomistik bir görüş olan ex nihilo (yoktan 
varolma) dinsel düşüncesinden esinlenmiş, gözlemler karşısında sürekli tutarsız kalmış, ancak 
ne yazık ki, savunucuları tarafından yadsınamamıştır. 

 
Uzay veya Zamanda Başlangıç Gereksinimi 

 
 Hubble yasası, Termodinamiğin ikinci ilkesi ve Heisenberg belirsizlik ilkesi evrenin 
başlangıcına bilimsel bir açıklama getirmeye çalışanların sıkça başvurduğu üç bulgudur. İlk 
ikisi zamana bir yön biçmeye çalışmaktadır. Böylece şu anda izlediğimiz kozmik filmi geriye 
sarma, evrenin “başlangıcına” gitme çabaları haklı gösterilebilir duruma getiriliyor. 
Üçüncüsü, yani Heisenberg belirsizlik ilkesi ise klasik nedenselliği ortadan kaldırıyor ! Klasik 
nedensellikle birlikte ortadan kalkan ilke özdek - erkenin korunumu ilkesi ! Kısacası, iki tane 
ilk ilke  ve bir tane empirik yasa ile “başlangıca” gitme çabalarına bilimsellik giysisi 
giydiriliyor. Nasıl mı ? Şöyle : 
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 “Hubble’ın empirik yasası evrenin genişlediğine işaret eder” yorumu yapıldıktan 
sonra kozmik film geri sarılıyor. Bunun için Einstein’ın Genel Görelilik Kuramında 
geliştirdiği “alan denklemlerine” başvuruluyor. Bu denklemler evrenin dinamik tarihçesini 
izlemeye yarayan denklemlerdir. Evrendeki iki nokta arasındaki R uzaklığının t zamanıyla 
nasıl değiştiğini betimler. Küresel yıldız kümeleri üzerine yapılan çalışmalar evrenin yaşının 
yaklaşık 19 milyar yıl olduğuna ; Hubble yasası da (Hubble Uzay Teleskobunun son bulguları 
ışığında) 11 - 12 milyar yıl olduğuna işaret etmektedir. “Hangisi doğru ?” sorusunun yanıtını 
bu yazıda ele almayacağız Şimdi zamanda  19 milyar yıl (isterseniz 11 - 12 milyar yıl) geriye 
gidelim. Rehberimiz Einstein’ın alan denklemleri. Bu denklemler, t = 0 anında, yani evrensel 
zaman “başlangıcında” sonsuz çözümün yanısıra üç özel çözüme işaret ediyor. Ama 
herüçünde de matematiksel tekillik var. Matematiksel tekillik fiziksel belirsizlik anlamına 
gelir. Bu durum fizikçiler için korkunç sıkıntılar yarattı. Çünkü fizik, tanımı gereği ölçülebilir 
niceliklerle uğraşan bir bilim dalıdır. Bu nedenle matematiksel tekillikler bir “şeylerin” yanlış 
gittiğine işaret eder. Tüm bu yanlış gidişe karşın Büyük Patlamacı evrenbilimciler bizi özdek - 
erke, uzay ve zamanın t = 0 anında hiç yoktan yaratıldığına, bu yetmiyormuş gibi, “t = 0 
anından önce ne vardı?” sorusunun anlamsız olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Evrendeki 
tüm özdek - erke, uzay ve zamanın hiç yoktan ortaya çıkışı, Hristiyanlığın 4. yüzyılda 
geliştirdiği Ex nihilo  kavramını andırmaktadır. Ancak, fiziksel bir olayı teolojik bir kavramla 
açıklayabilme şanslarının olmadığını bilen evrenbilimciler, ex nihilo kavramını bilimsel bir 
temele oturtacak olan Heisenberg Belirsizlik İlkesine sarıldılar. 
 

Heisenberg Belirsizlik İlkesi 
 

 ∆E.∆ t ≥ h  biçiminde “sevimsiz” bir formülle karşılaştığımızda çoğumuz, yazının 
sağduyudan, günlük deneyimlerimizden uzaklaşmaya başladığını duyumsarız. Hiç de haksız 
sayılmayız. Bu bağıntının ne anlama geldiğini bilmek en doğal hakkımız. Bunu bize 
sağlayacak olan kesim biliminsanlarıdır. Biliminsanlarının önemli görevlerinden birisi, 
bilimsel bulgu sonuçlarını halka taşımaktır. Bunu çok iyi becerenler var ! Şimdi, yukarıdaki 
formülü betimleyen aşağıdaki satırlara bir gözatalım : “Kuantum kuramına göre, çok düşük 
erkelere (enerjilere) sahip olan parçacıklar hiç yoktan ortaya çıkabilir, varlıklarını kısa bir 
süre sürdürüp yine ortadan kalkabilirler. Kuantum çalkantıları (veya virtual parçacıklar) 
olarak bilinen bu durum her an kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu çalkantılar denek 
odalarında gözlenmiştir. Erkesi ne denli büyükse, parçacığın yaşam süresi de o denli kısadır. 
Bu durumun tersine, erkesi hemen hemen sıfır olan bir dizge, ilkesel olarak hiç yoktan 
varolup, varlığını sonsuza dek sürdürebilir. Böylece evreni hiç yoktan yaratma şansına sahip 
olabiliyoruz”  (Verschuur, G. l., The Invisible Universe Revealed, Springer - Verlag, N.Y., 
1987, s. 195). 
 
 Evet, bu satırlar, yukarıdaki “sevimsiz” formülün Türkçe açıklamasıdır! Formüldeki 
∆E, erke ölçümündeki belirsizlik ; ∆t, zaman ölçümündeki belirsizlik ve  h  de Planck 
sabitidir. Planck sabiti, işaret ettiği birçok fiziksel gerçekliğin yanısıra esas olarak, özdek - 
erkenin sürekli değil, ayrık paketlerden oluştuğunu betimler. Büyük bilimsel bulguları 
yapanlar, “sağduyu”nun ötesine gitmekten korkmayan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. 
Sağduyumuzu zorlayan bu senaryoları “satın alıp almama” konusunda herkes özgür! Bu 
senaryolar da genellikle tümdengelimsel usa vurmalarda oluşuyor! “Matematiğe şövenizm 
derecesinde tutkun olanlara belki sert bir saptama olarak gelecektir ama, filozoflar,                   
‘tümdengelimsel bir yöntem olan matematiğin, gözlemlere ve bilimin pratik uygulamasına 
karşı gösterdiği kayıtsızlığın kaynağının, köle sahibinin kol emeğine gösterdiği nefret’  
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(Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, Simon & Schuster, NY, 1964) olduğunu 
ileri sürüyor”.  
 

Dover Publications, Inc. yayınevinin 1923 yılında yayınladığı The Principle of 
Relativity adlı kitabında Einstein’ın bir dizi makalesi yayınlanmıştır. Bunlardan, 
Cosmological Considerations on the General Theory of Relativity  başlığıyla yayınlanan 
bildiride Einstein, çok ilginç bulduğum şu saptamayı yapıyor: “ Uzayın eğrili ği, özdek 
dağılımına bağlı olarak, uzay ve zamanda değişir. Ancak, uzay eğrili ğini yaklaşık olarak bir 
küreye benzetebiliriz. Bu bakış açısının mantıksal olarak tutarlı  ve Genel Görelilik kuramı 
açısından da en uygun olduğunu düşünüyorum ; bu yaklaşımın, günümüz astronomi bilgisi 
açısından usa yatkın ve savunulabilir olup olmadığını burada tartışmayacağım” .  
 
 Einstein, evren modelini oluştururken, en büyük uzay ölçeklerinde ele alındığında, 
evrendeki özdeğin uzayda eşit dağıldığını (homojen) düşünmüştür. Bu ilk ilkeden yola çıkan 
Einstein, Genel Görelilik kuramını kullanarak uzayın sonlu olduğu sonucuna vardı.  
 
 Diğer bir deyişle, belli bir yoğunluktaki kütle ne denli büyükse, uzayı da o denli çok 
eğecektir. Eğer yoğunluk yeterince büyükse, uzay, kendi üzerine tamamen kapanacak biçimde 
eğrilecektir. Kısacası, eğer evrendeki özdeğin yoğunluğu her yerde eşit olacak biçimde 
eşdağılım gösteriyorsa, evren sonlu olmak zorundaydı. 
 
 Ancak, 1919 yılında, evrenin eşdağılımlı olmadığına ili şkin yeterince çok sayıda kanıt 
vardı. Newton zamanında bilim adamları, evrendeki hemen tüm özdeğin birbirinden dev 
uzaklıklarla ayrılmış olan yıldızlarda toplandığına inanıyordu. Newton'dan sonra yapılan 
gözlemler (Einstein'dan önce yapılan gözlemlerdir) yakın komşuluğumuzdaki yıldızların 
Samanyolu gökadasını oluşturduğunu göstermiştir. 1850 yıllarında gökbilimciler, sarmal kollu 
bulutsuların varlığını biliyorlardı. Çoğu gökbilimci, haklı olarak bu bulutsuların başka 
gökadalar olduğunu savunuyordu. Yine bu sarmal kollu bulutsuların gökyüzünde geniş bir 
bandda toplandığı dikkat çekmişti. Bugün bu oluşumlara  gökada süper kümeleri  adı verilir 
(Şekil 3). 
 
 Kısacası Einstein, hangi ölçeklerde alınırsa alınsın, gözlemlerin evrenin eşdağılımlı 
olmadığına işaret ettiğini biliyordu! Buna karşın, salt felsefi ve estetik nedenlerle, eşdağılımlı 
bir evren modeli önerdi. Oysa ki, bir seçenek olarak, eşdağılımsız bir evren modelini 
düşünürsek, uzayın büyük oylumlarının yoğunluğu, küçüklerin yoğunluğundan daha az 
olduğundan, evrenin bir küre gibi kendi üzerine kapanmasına gerek kalmayacaktır. 
 
 Einstein'ın eşdağılımlı evren varsayımının evrenbilim üzerinde üç olumsuz etkisi 
olmuştur: Birincisi , önceki dönemlerde saçma ve bilimin antitezi olarak tanımlanmış olan 
ortaçağ sonlu evren kavramını hortlatmıştır. İkincisi, eşdağılım varsayımının estetik basitliği 
Einstein'ın bilimsel saygınlığıyla birleşince, bu varsayımın tüm diğer relativistik evren 
modellerinde de kullanılmasına neden olmuştur. Üçüncüsü, ve belki de en önemlisi, 
gelecekte yapılacak gözlemlerin eşdağılım varsayımını doğrulayacağı beklentisinden yola 
çıkarak, gözlemlerle çelişen varsayımların yapılmasına izin vermiştir. 
 
 Konuyu Einstein'ın evren modeli bağlamında incelersek, Einstein, evrenin, gökada 
kümelerinden ve gökada süper kümelerinden daha büyük ölçeklerde eşdağılımlı olacağının 
beklentisi içindeydi. Ancak gözlemler bu beklentiyi yıktı (Şekil 3). 
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Şekil 3. Gözlemci Şeklin özeğinde, “You are here” yazılı yerdedir. Herbir nokta bir gökadayı simgelemektedir. 
Gökadaların hangi ölçekte alınırsa alınsın eşdağılım göstermediğine dikkat ediniz. 

  
 Eğer, evrendeki özdek eşdağılım göstermiyorsa, “Büyük Çöküntü” yok, “Büyük 
Buzul” yok! “mahşer günü” yok! “Ne kırk katır ne de kırk satır var!” 
 

Özel görelilik kuramı bir formalizmin yorumudur. Bu formalizmi Einstein Özel 
Görelilik kuramında kendine özgü yorumlamıştır. Aynı formalizmi bir de Lorentz 
yorumlamıştır. Lorentz, mutlak uzay ve zamanın varolduğunu ancak formalizmin sergilediği 
nedenlerden dolayı algılayamayacağımızı savundu. Einstein’ın yorumuyla Özel Görelilik 
kuramı, mutlak anlamda eşzamanlılıktan sözedilemeyeceğini söyler. Diğer bir deyişle, eğer 
mutlak uzay ve zamanı algılamanın yolu yoksa (yani formalizm algılamayı dışlıyorsa) o 
zaman varlığını varsaymanın da anlamı yoktur. 
 
 Lorentz’in yorumuna eleştiri getirirken Einstein’ın karşı çıktığı noktanın özünde, 
algılanması formalizmce olası olmayan “şeylerin” varsayılmaması gerektiği yatıyor. Bu 
eleştiriyi ya da öneriyi, kuramın diğer bileşenlerine de uygulamanın yolu veya mantığı var 
mı? Örneğin, kuramın bir öngörüsünün algılanıp algılanamayacağına nasıl karar verebiliriz?  
Einstein, Genel Görelilik kuramının sınanabileceği en uygun ortamı, evrenin tümü olarak 
gördü ve kuramının öngörüsünü şöyle formüle etti: “Eğer evrendeki özdek, en büyük 
ölçeklerde ele alındığında eşdağılım gösteriyorsa ve bu özdeğin karşılıklı etkileşimi için tek 
baskın kuvvet çekim kuvvetiyse, evren tek bir noktadan (matematiksel tekillikten) 
genişlemeye başlayacak veya tek bir noktaya çökecek: Büyük Buzul  veya Büyük Çöküntü ”. 
Şimdi bu öngörüye bir gözatalım. Yukarıda sözünü ettiğimiz varsayımların herikisi de, 1) 
evrendeki öxdeğin en büyük ölçeklerde eşdağılım gösterdiği ve 2)  çekim kuvvetinin tek 
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baskın kuvvet olduğu, son gözlemlerle “haklı gösterilemez varsayımlar” durumuna 
düşmüştür. Bu gerçek bir yana! Einstein’ın öngörüsü, Büyük Buzul  veya Büyük Çöküntü 
diyor. Eğer evrenin “yazgısı” Büyük Çöküntü  ise, uzayın kendi üzerine kapalılığından 
sözederiz; tıpkı bir küre yüzeyi gibi. Özdek, erke, uzay, zaman, herşey küre içinde, kürenin 
dışında “hiçbir şey” yok! Evren, ilkçağların beşinci boyutu içine büyüyor! Bu durum nasıl 
algılanır? Uzay eğrili ğinin evren boyutlarındaki değeri, eğrilik yarıçapı, eğrilik özeği 
(merkezi) nasıl algılanabilir? Uzay eğrili ğinin etkilerini yerel olarak algılayabiliyoruz. 
Ardalandaki bir kuazardan gelip Güneş’in görünür diskini “sıyırıp” geçen radyo dalgalarının 
izlediği yolun doğrultusunun büküldüğü gözlemsel bir gerçektir. Ancak, özdeğin uzaya 
kazandırdığı eğrili ğin “mantıksal” sonuçlarını evren boyutlarına taşımanın bilimsel yöntem ve 
bilimin gelişmesi açısından yararları nedir? Benzer sorun, Büyük Buzul için de 
çözümsüzlüğünü korumaktadır.  
 
 Şimdi, Einstein’ın bir varsayım için sorduğu soruyu bir öngörü için sormamız 
gerekirse: “Algılanması olası olmayan bir evren eğrili ği öngörüsünü bilim dünyasına 
sunmanın anlamı nedir?” . Kuşkusuz, en azından entellektüel doyumdur. Anlamsızlığı ve 
sakıncaları konusunda ise çok şey söyleyebiliriz.  
 
 Son sözü, Nötrino bulgusunu yaparak Fizik dalında Nobel ödülü alan Leon 
Lederman’a bırakalım: “Kritik kütlenin, ‘düz evren’ (flat universe) üretmesi için niçin o 
değerde olması gerektiğini anlamamış olsak da kritik değerde olduğundan eminiz. Doğa, 
evrenini yaratmak için olası kütle değerleri arasından (kritik kütlenin 106 katı veya kritik 
kütlenin 10 - 16 katı) hemen hemen düz evren üretecek kütleyi seçti. Aslında durum daha da 
kötü! Evrenin, iki zıt yazgı arasında (Büyük Patlamayı izleyen mikrosaniyelerde ansızın buzul  
veya ansızın çöküntü) 15 milyar yıldır varlığını sürdürüyor olması bir mucize gibi görünüyor. 
Hesaplamalar, evrenin 1 saniye yaşındaykenki ‘düzlüğü’nün kusursuz olması gerektiğine 
işaret ediyor. Eğer kritik kütle ‘düz evren’ için gerekli olan değerden çok az da olsa büyük 
değere doğru sapmış olsaydı, daha henüz bir atom çekirdeği üretemeden ‘Büyük Çöküntü’ye 
uğrayacaktı; eğer sapma diğer yöne doğru olsaydı, yine derhal buz gibi ölü bir evrene 
dönüşecekti. Yine bir mucize!... ‘Düz’lük sorunu büyük bir mucize ve biz ‘düzlüğü’ doğal 
yapmak için nedenler arıyoruz”. 
 
 Hayır...hayır! son söz yine benim! Evrenin “başlangıcına” veya “sonuna” ilişkin 
öngörüler metafizik öneriler olmaktan öteye geçemiyor. Evrenin ister “Büyük Buzul”, ister 
“Büyük Çöküntü” isterse de “Düz” yazgısını alın, hepsi bilim karşıtıdır. Hele “düz evren” 
modeli insan özekli dünya görüşünün (Antrophic Principle) canlı tutulması için uydurulmuş 
bir senaryodan başka bir şey değil!  
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“Tanrının parmak izleri” 
 
“Büyük Patlama yaradılışın günümüzdeki versiyonudur” (George F. Smoot, Wrinkles in 
Time, William Morrow & Co. Inc., NY, 1993). Yani, bilimsel olmaktan çok dinseldir. 
Özdeğin, dünyanın, evrenin “başlangıcına” ilişkin önermeler ne yazık ki bilimsel olmaktan 
çok mitolojik oluyor. İlkokul örtmenimiz bize ne demişti? “Özdek yoktan varolmaz, varolan 
da yokolmaz”. E, o zaman özdeğe, evrene bir başlangıç biçme çabası niye? Hristiyan 
teologları, M.S. 4. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğunun çökmeye başladığı dönemde “Ex 
nihilo” diye bir kavram geliştirmiş: Hiçlikten yaradılış! “Bu imparatorluk hiçten devasa 
boyutlara ulaştı, şimdi de hiçliğe gidiyor!” demişler. Katolik kilise de günümüzde bu 
dogmanın doğrulanması için emir vermiş: “Yaradılış’a bilimsel bir kisve bulun!”  
 
 Fred Hoyle, tiiz geçmiş Büyük Patlamacılarla ve “Büyük Patlama” nın isim babası 
olmuş! Hadi bakalım, şimdi evreni hiç yoktan yaratalım. Onların örtmenleri de “Özdek 
yoktan varolmaz, varolan da yokolmaz” dediği için Heisenberg “Belirsizlik İlkesi”nden 
esinlenelim demişler. Nasıl? E t∆ ∆ ≥ hdeğil mi? Öle! Matematik, bu eşitsizlik eşitli ğini, 

/E t∆ ≥ ∆h biçiminde yazarım demiyor mu? Diyor! E o zaman, tanrının uzuuuuuuuuun bir 
süre kararsız kaldıktan sonra , 15 milyar yıl önce, “E, evreni yaratayım gari!” dediğini 
kakmadılar mı kafamıza? Kaktılar....da bu yaradılışa Hesienberg Belirsizlik İlkesi’yle bir 
bilimsel kisve nasıl keydirdiler. Haaaaaa! Bak şimdi.... “ilk çağların beşinci boyutundaki” 
vakum mu desem ne desem ortamındaki kuantum dalgalanmalarının zaman aralığı 
olabildiğince küçük idiyse, örneğin, 10 – 10 s, yok olmadı, 10 – 100 s , yok yine olmadı, 10 – 1000 s  
, ı-ıhhhh, 10 – 1000000000 s , git git............ 10 – 1000000000000000000000000000000000000000000000000 s , e şuna 
“sıfır” de gari! E diyelim, diyelim de o zaman /E t∆ ≥ ∆h eşitsizlik eşitli ği n’oolcek? 
N’oolcek E∆ → ∞ olcek. Waaaaaww! Desen ya evrenin sonsuz enerjisi böle bilimsel kisve 
keyiyor! 
 
 De ki “Ex nihilo” oldu! Sorna? Sornası var mı? Koskoca sonsuz enerji sıfır boyutlu 
hacım içinde. Sıcak....sıcak. E sıcak şey genleşmek ister, oylumunu (bu “hacim” oluyor) 
arttırır....arttırır. O oylumun dışında uzay, enerji, özdek, Karşıyakalı kızlar, hiçbir şey yok! İlk 
çağların ateşten topu; özdeğin ilkel biçimiyle ışınım tarihçelerini birlikte yazıyor. Bu arada 
evren genişliyor. Işınım ışık hızıyla kaçıp kurtulmak istiyor, özdek yoğunluğu izin vermiyor. 
Işınım da “Öle mi? Ben de seni sürekli iyonlaştırırım da görürsün!” diyor. Bu arada evren 
genişliyor....ta ki, 300.000 nci yılda özdek yoğunluğu ışınımı daha fazla hapsedemeyecek 
duruma gelinceye dek! Sorna? Sorna ışınım, “Bye bye” derken, özdek de “If you go away, on 
a sunny day then you might as well take the sun away” şarkısını besteliyor. “İş daha da 
kötüleşince şarkı biraz arabeksleşiyor: “Kendinden kaçan, yarim keskin bıçak, nerde bende o 
yüreeeeeeek, yarden cayacak” Işınım UV de başlıyor yolculuğuna. Bu arada evren 
genişlemesini sürdürüyor. Işınım nerde? Bir balonun yüzüne benzetilen uzayda. Şişir 
balonu.....dur dur, şişirmeden önce üzerine bir sinüs eğrisi çiz....dur dur, sinüsü sil, balonun 
üzerine karatavuktan hızla kaçmaya çalışan bir solucan resmi çiz, şöle kıvrım kıvrım. Hah 
şimdi şişir balonu’ N’oolüyo? Solucan pitona mı dönüştü? UV solucan, Mikrodalga Piton. 
Olsun varsın. Pitonun her yanı aynı sıcaklıkta – izotermal. Bu fosil miydi? İlk çağlarda da 
evrenin izotermal olduğuna mı işaret ediyordu? Özdeğin homojen dağıldığına mı işaret 
ediyordu? Boltzmann ne dediydi. “İzotermal ortam ‘ısı ölümü’ndedir. Bu ortamdan düzenli 
yapılar türetemezsin”. Ne demek? Gökadaları oluşturamazsın! “N’aapcez” “İzotermalliği boz! 
Birazcıcık dalgalanma koy.....hani koy da sonra o yoğunluk dalgalanmaları 15 milyar yılda 
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çekim özekleri olacağından bugün gözlediğin yumrulu evreni oluştur”. Sipariş alınmış, 

başlangıçta, “ 4/ 10−∆ ≅T T bulursak 15 milyar yılda o miniminnacık yoğunluk 
dalgalanmalarından bugünkü yumrulu yapıyı türetiriz” demişler. T, uzayın ortalama sıcaklığı! 
Vallahi! Ben demiyom, onlar diyo! Uzayın ortalama sıcaklığı. T∆ , COBE haritalarında 
gelişigüzel seçtiğin herhangi iki nokta arasındaki sıcaklık farkı. Erken dönem gözlemleri, 

“Yok!” demiş. BP ciler dönmüş karatahtaya......  5/ 10−∆ ≅T T   olabilir demiş. Ama, “Bundan 
daha küçüğü de 15 milyar yılda evrenin bugünkü yapısını oluşturamaz” demişler. Sonraki 

gözlemler yine “Yok!” demiş. En sonunda COBE uydusu verileri 6/ 10−∆ ≅T T  dedi. Bu 
değerlerle 15 milyar yılda evreni bugünkü biçimiyle oluşturamayız. Kilise ne dedi? “Olsun... 
olsun siz yine de ‘Tanrının parmak izleri’ deyin bu haritaya”!  Onlar da dedi! 
 

 
 
 

WMAP uydusu verileriyle oluşturulan KMAI haritası (http://wmap.gsfc.nasa.gov/m_mm.html 
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ZAMANIN  SONSUZ  AKI ŞI 
 
 Plazma evrenbilimi, evrene ilişkin görüşümüzde, temel bir devrimi 
başlatmak üzeredir. Aslında bu devrim, bir biçimiyle, İyonya uygarlığında baskın 
olan düşünceye dönüş olacaktır: sonsuz zaman içerisinde süregelen, evrim geçiren, 
bozulmaya doğru değil, daima bir üst gelişme düzeyine doğru ilerleyen evren. 
Böylesi bir devrim, zaman kavramında da kökten değişiklik olacağına işaret 
etmektedir. Bu kökten  değişiklik, çağımızda, evrenbilimdeki gelişmelerden çok, 
termodinamikteki ilerlemelerle birlikte mayalanmaya başlamış görünüyor. 
Gerçekten de, bilimin bu iki ayrı dalındaki devrimler birleşip, doğaya ilişkin bilimsel 
bakış açımızda büyük dönüşümler yaratmak üzeredir.  
 
 Aslında, termodinamik ve evrenbilim, birbirinden yalıtılmış öğretiler 
değildir. Büyük Patlama düşüncesinin ortaya ilk çıkışı, termodinamikteki 
düşüncelerden olmuştur. Eddington ve Lemaître'in termodinamiğin ikinci yasasına 
getirdikleri yorum, Büyük Patlama düşüncesinde noktalanmıştır. Bu bilim 
adamlarının savına göre, eğer termodinamiğin ikinci yasası, evrenin sürekli olarak 
tükenmeye doğru, kusursuz termodinamik dengede ortaya çıkan "ısı ölümü"'ne 
doğru gittiğini söylüyorsa, bu durumda evrenin sonsuz bir zaman içinde varolması 
olası değildir; evren, geçmişte belli bir zamanda "başlamış" olmalı! 
 
 Bunun tersine, eğer evrenin zaman başlangıcı olmadığını savunuyorsak, bu 
durumda, evrenin varolduğu sonsuz zaman içinde niçin tamamen bozulmaya uğrayıp 
kusursuz bir termodinamik dengeye ulaşmadığını, evrensel düzenin nasıl 
korunduğunu, ilerlemenin nasıl olası olduğunu açıklamalıyız.  
 
 Bu nedenle, evrenin evrimine ilişkin bu sorunun çözülebilmesi için, 
termodinamiğin ikinci yasasını incelemeliyiz. Termodinamiğin ikinci yasası Büyük 
Patlama kuramını nasıl haklı gösteriyorsa, bugünün evrenbiliminde Büyük Patlama 
da  ikinci yasanın haklılığını onaylıyor. Birçok fizikçiye göre, bizim bildiğimiz 
zamanın (geçmişi, şimdisi ve geleceğiyle) varoluş nedeni budur.  
 
 Zaman, bugünkü fiziğin en derin aykırıkanılarından  biridir. Fiziğin tüm 
yasalarına göre, geçmiş ile gelecek arasında bir ayrım yoktur, zamanın da yönü 
olmamalıdır. İkinci yasa, entropinin zamanla artmak zorunda olduğunu, böylece 
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geçmiş ile geleceğin ayrımlı olması gerektiğini söylediğinden, kendisiyle 
çelişmektedir.  
 
 Örneğin, Einstein'in Görelilik kuramında zaman, yalnızca dördüncü boyuttur; 
geçmiş ile gelecek arasındaki ayrım, sağ ile sol arasındaki ayrım gibi anlamsızdır. 
Zamanın akışı yoktur: zamanın tersini aldığımızda tüm eşitlikler, aynı eşitlikler 
olarak kalacaktır. Newton yasaları da, kuantum yasaları da fizikçilerin deyimiyle 
"tersinir" (zamanda geri çevrilebilir) yasalardır; bunlar, zamana herhangi bir özgün 
yön biçmezler. Eğer, örneğin, birbiriyle çarpışan iki bilardo topunu filme alıp bu 
filmi tersine oynatırsak, ortaya çıkan görüntü, düz görüntü denli olağan 
görünecektir.  
 
 Ancak, gerçek yaşamda işler biraz ayrımlıdır. Filmde çarpışan ve kırılan iki 
şey bilardo topu değil de pişmemiş yumurta ise, ters gösterilen filmdeki görüntüler 
biraz tuhaf olacaktır. Gerçek yaşamda bebekler doğar; doğmuş bebek  geriye ana 
rahmine girmez. Doğan bebek büyür, küçülmez; kırılıp dağılan yumurtalar asla 
kabuklarına dönmezler. Bu süreçlerin tümü, tersinemez süreçlerdir. Zaman, ileriye 
doğru, büyümeye veya bozulmaya doğru ilerler.  
 
Fiziğin tüm yasalarına göre, geçmiş ile gelecek arasında bir ayrım yoktur, zamanın 
da yönü olmamalıdır. İkinci yasa, entropinin zamanla artmak zorunda olduğunu, 
böylece geçmiş ile geleceğin ayrımlı olması gerektiğini söylediğinden, kendisiyle 

çelişmektedir.  
 
 Böylece temel soruya gelmiş oluyoruz: eğer zaman "evren yasaları" için  yön 
göstermiyorsa, niçin gerçek yaşam süreçlerinde gösteriyor? Niçin ikinci yasa gibi, 
zamanda yön gösteren yasalar işlerliktedir?  
 
 Ne tuhaftır ki, bu soruya verilen en yaygın yanıt, Büyük Patlama'dır. Büyük 
Patlama, evreni olabildiğince yüksek bir düzen durumundan başlatmaktadır. Bu 
fiziksel duruma, çok düşük entropiye sahip "kusursuz" durum denir. 
Termodinamiğin ikinci yasasına göre evren, giderek artan düzensizlikler 
durumundan denge durumuna (erke akışının olmadığı durum) doğru evrim geçirmesi 
gerektiğinden, zamanın yönü tanımlanmıştır. Basitçe tanımlamak gerekirse, Büyük 
Patlama'dan uzaklaşan yön, zamandır. Eğer Büyük Patlama olmasaydı, geçmiş ile 
gelecek arasında bir ayrım olmayacağı savunusu yapılmaktadır. Evren, denge 
durumunda kalacak ve hiçbir olay geçmişi gelecekten ayıramayacaktır. Ancak, 
uzayda olabildiğince bakışık olan bu özgün Büyük Patlama olayı, zamanda bir 
bakışıksızlık yaratmaktadır. Eğer Büyük Patlama olmadıysa (ki öyle görünüyor...) 
yeni sorular türeyecektir: Zaman, niçin ileriye doğru deviniyor? Geçmiş ile gelecek 
arasında bir ayrım var mı? Veya Einstein'ın inandığı gibi zaman, yalnızca sürekli bir 
biçimde yanlış algılanan bir kavram mı? 
 
 Bu sorulara verilecek olan yanıtların önemi, tutarlı bir evrenbilimdeki 
rollerinin çok ötesine taşmaktadır. Yanıtlar, bilim, felsefe ve din öğretilerinin 
karşılaştığı en büyük gizlerin can alıcı noktalarına vurmaktadır. Yine bu yanıtlar, 
insan bilinci, insan usuyla vücudu arasındaki ilişki ve özgür istenç sorularının 
doğasına ilişkin yanıtlardır. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım, bilinç 



163 
 
deneyimimizin temelidir. Şimdinin bilincindeyiz; geçmişi anımsıyoruz, ancak 
geleceği bilemeyiz. Değişik zaman dilimlerinin ayırdında olmak, özgür istencimizin 
de temelini oluşturur; çünkü, şimdiki zamanda girdiğimiz eylem biçimi, 
geleceğimizi de etkileyecektir. Geçmiş, geçmiştir; ancak gelecek, değiştirilebilir. 
Tüm bu düşünceler, birbirinden ayrımı olmayan ve bir fiziksel yasada eşit olarak 
varolan geçmiş, şimdi ve gelecek ile nasıl uzlaştırılabilir? 
 

ZAMAN   ÇEL İŞKİLERİ 
 
 Bu soruların yanıtlarını, geçtiğimiz son yirmi yıl içinde  İlya Prigogine ve 
çalışma arkadaşlarının yaptığı çalışmalar vermiştir. Eğitimini Belçika'da almış olan 
Rus asıllı İlya Prigogine, termodinamiğin yeniden kavramsallaştırılması çalışmala-
rındaki başarılarından ötürü, Nobel Ödülü almıştır. Prigogine'e göre, zaman 
konusundaki çelişki, zaman ve doğanın yanlış anlaşılmasından kaynaklanmıştır. 
Nobel sahibi bu bilim adamı, evrende bozulmaya doğru gerçek bir eğilimin 
olmadığına, tam tersine, düzeni ortaya çıkaran şeyin karmaşa olduğuna, evrenin 
giderek daha karmaşıklaştığına ve hızlı bir oranda evrim geçirme eğiliminde 
olduğuna inanmaktadır. Evrenin bir başlangıca gereksinimi olmadığını, çünkü 
bir sona doğru gitmediğini savunmaktadır.  
 
 Bunların yanısıra, atom ve alt atom düzeylerinde işlerlikte olan,  tersinir 
yasalarla, daha büyük ölçeklerdeki tersinemez yasalar arasında bir çelişki 
bulunmamaktadır. Prigogine'in savına göre zaman, tüm düzeylerde tersinemez 
niteliğe sahiptir; fiziğin tersinir yasaları yalnızca birer yaklaştırmadır. Gerçekte ise, 
zamanda tersinemezlik kavramı, en küçük parçacıktan en büyük gökadaya dek, 
evrene yapılan bir "yama"'dır. Zaman, yalnızca diğer bir boyut değil, aynı zamanda 
evrenin tarihidir.  
 
 Öyleyse, fiziğin zaman anlayışında yanlış olan şey nedir? Aslında iki ayrı 
dünya için, iki ayrı zaman kavramı vardır. Değişimi olmayan, mükemmel dünya için 
zaman, tersinirdir. Bu dünyada gerçek zamanın (geçmişi, şimdisi ve geleceği ile) 
varlığından söz edilemez. Einstein'ın dünyası olan bu dünyada zamanın tümü, tıpkı 

bir harita gibi dört boyuta yayılmıştır. M.Ö. 109, M.S. 109 ve 1991 yıllarının hepsi, 
eşit gerçekliğe sahip olarak vardır. Hepsi de önceden bilinmektedir. 
  
 Bir cismin tarihçesi, "yörüngesi" ile tanımlanır. Yörünge, cismin dört 
boyuttaki başlangıç ve son noktası arasında çizilen eğridir. Bu eğrinin varlığı, nokta 
nokta belirlenmez. Yörünge dört boyutta çizilir ve parçacığın, dördüncü boyutta olan 
zamanın herhangi bir değerinde, üç boyutlu uzayın neresinde olduğu tanımlanır.  
 
 Kusursuz öngörülebilirliğe sahip, zamandan bağımsız böylesi bir dünya, 
acaba nerede var? Ya çok küçük dünyalarda (atom ve elementer parçacıklarda) ya da 
gökyüzünün dev dünyalarında, çekim yasasına göre devinen yıldız ve gezegenlerde 
vardır. Bu  değişmez ve kusursuz dünya ile daha önceleri de tanıştık. Plato'nun ilahi 
fikirler dünyası, eski ve ortaçağ döneminin kusursuz ve değişmeyen dünyası, buna 
örnektir.  
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 İkinci dünya ve zamanın yaygın olan ikinci tanımı, yerdeki tüm olaylara 
uygulanır. Bu dünyada zaman, bozulmayla ölçülür: erke tüketilir, iş yapılır, ancak 
düzen yaratmak için harcanan tüm çabalar, daha fazla düzensizlik yaratır ve dünya, 
mutlak bir yıkıntıya gider. Burada da daha önceden bildiğimiz bir düşünceyle karşı 
karşıyayız: cennetten ayrı olarak yerin sabit olmadığını; değişebilir olduğunu 
savunan eskiçağ ve ortaçağ zaman kavramı.  
 
 Bununla birlikte  zamana ilişkin bu kavramlar, milyonlarca gözleme dayalı 
fiziksel yasalardan türetilmiş olan genellemelerdir. Bu fiziksel yasalar, çağımız 
teknolojisinin temelini oluşturur. Bu yasalar çok iyi işlerliktedir: elektromanyetizm, 
kuantum mekaniği, Newton ve Einstein'ın çekim yasaları ve diğer tüm yasalar, 
gerçek zamanı kullanmayan,  tersinir yasalardır. Çekim olayında kullanılan yasalar,  
tersinir yasalardır. Gerçekten de, film ister ileri, ister geri sarılmış olsun, gezegen 
yörüngeleri akla yatkın ve tuhaf olmayan görüntüler verir.  
 
 Termodinamik yasaların daha geniş bir kullanım alanı vardır. Hemen hemen 
tüm teknolojilerde mühendisler, açığa çıkan tüketilen ısı erkesini dikkate alırlar. 
Elektromanyetizm ve kuantum mekaniği yasalarıyla birlikte kullanıldığında, 
termodinamik, çok geniş bir olaylar dizisini son derece doğru olarak öngörür.  
 
  Bunlar, tartışmasız olarak geçerli yasalardır ve bu yasalardan türetilen 
zaman kavramları, çoğu durumda yararlı olmaktadır. Ancak bu kavram ve yasalar, 
çok kaba bir biçimde genelleştirilip evrenin tümüne uygulanmıştır. Durum, eski 
çağlardaki uygarlıkların davranışına çok benziyor: bu uygarlıklar evrenin büyük 
çoğunluğunun değişmediğini ve yerdeki herşeyin bozulmaya gittiğini gözlediler. 
Daha sonra bu çerçeveyi bir evren kuramı biçiminde genelleştirip bir ideolojiye 
dönüştürdüler. Yanılgı içindeydiler; günümüzün yaygın zaman kavramı da yanılgı 
içindedir.  
 
 Bu görüş, evrensel evrimin başlıca eğilimi olan ilerlemeyi yadsımaktadır. 
Evren, bir karmaşa durumundan düzene doğru evrim geçirmektedir; son ya da 
olaysız bir denge durumundan, giderek daha büyük hızlarla uzaklaşmakta, daha 
karmaşık varlık ve nicelikler geliştirmektedir. Yaygın olan fizik, herhangi bir 
değişikli ği, zorunlu bir gerileme, denge durumuna doğru bir gidiş olarak 
görmektedir. Ancak evrimin uzun erimli eğilimini dikkatli incelersek, tam tersi bir 
durumun gerçek olduğunu görürüz: evren, bir ölüme doğru değil, canlanmaya doğru 
gitmektedir.  
 
 İncelememize Yer'den başlayalım. Gezegenimiz, hemen hemen tüm erkesini, 
Güneş'ten almaktadır. Beş milyar yılın sonunda Yer'in, denge durumuna oldukça 
yakın olması gerekirdi. Tıpkı ay gibi, sıcaklığın sabit, tüm kimyasal tepkimelerin 
durmuş olması beklenirdi. Ancak, gerçekte durum böyle değildir. Fosil 
çalışmalarından ortaya çıkan bir gerçeğe göre yaşamın etkisiyle Yer, giderek denge 
durumundan uzaklaşmış, Yer'deki erke akışı zamanla artmıştır. Canlıların 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için sürekli bir erke akısına gereksinimleri vardır. 
Yer'deki canlıların toplam kütlesi (dirim kütle-biomass) zamanla artmıştır. Dahası, 
dirim kütlenin her bir gramının erke işleme oranı, yani metabolizması da büyük 
boyutlarda artmıştır. Daha geç canlı türünden  olan memelilerin metabolizmaları, 
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sürüngen, balık ve omurgasızlar gibi daha erken tür olan organizmaların 
metabolizmalarından daha gelişkindir.  
 
 Canlı organizmalarca denetlenen erke akısındaki artışın dolaysız bir sonucu 
olarak Yer, kimyasal dengesinden de uzaklaşmıştır. Kimyasal tepkimeye son derece 
hazır bir element olan oksijenin Yer atmosferinde %20 oranındaki varlığı, yalnızca 
Güneş ışığını kullanarak karbondioksidi parçalayan bitkilere bağlıdır. Atmosferin 
oksijen oranı yükselmekte ve Yer, kimyasal dengeden uzaklaşmaktadır.  
 
 Çok önemli olan şu nokta unutulmamalıdır ki, yalnızca "kapalı dizge"ler 
denge durumuna doğru gitme eğilimi taşırlar . Yer, Güneş tarafından ısıtıldığından, 
kapalı bir dizge değildir. Ancak, evrim geçiren diğer büyük ölçekli süreçleri kapalı 
dizgeler olarak ele alabiliriz. Astronomik ölçülerdeki bir oylum içinde eşdağılım 
gösteren gaz, kendi çekiminin etkisi altında büzülecektir. Eğer bu gaz, başlangıçta 
küçük bir açısal momentuma veya ısıya sahipse, küçük bir oyluma sıkışıncaya değin 
büzülecektir. Büzüldükçe kendi kendini ısıtacak ve sonraki aşamalarda uzaya erke 
akısı vermeye başlayacaktır. Yıldız benzeri gök cisimlerinin çekimsel 
büzülmelerinde gerçekleşen olay budur. 
 
 Çekim kuvvetini boşlasak bile, plazma da benzer davranış gösterir. Yeterince 
yüksek başlangıç erkesine sahip plazma, içerisinde küçük akımlar ve erke akılarının 
bulunduğu eşdağılımlı bir durumdan, içinde büyük akımların ve erke akılarının 
dolaştığı eşdağılımsız ve filamenter bir yapıya ulaşır. Bu durumda erke yara-
tılmamış, yalnızca elektrik akımlarının doğal öz sıkıştırması sonucunda 
örgütlenmiştir.  
 
 Evren, günümüzdeki durumuna doğru evrim geçirirken, bu süreçlerden 
geçmiştir. Giderek daha eşdağılımsız koşullara ulaşmakta, daha fazla erke akısı 
üreterek, denge durumundan daha da uzaklaşmaktadır. İçlerinde Büyük Patlama 
kuramcılarından Stephan Hawking'in de bulunduğu geleneksel termodinamik 
görüşün savunucuları, bu konudaki savlarını şöyle formüle ediyorlar: "evrenin 
büyük ölçeklerdeki düzensizliği sürekli olarak artmak zorunda olduğundan, özdeğin 
artan düzeni, çekim alanının giderek daha da artan düzensizliği veya entropisiyle 
dengelenmelidir". Bu görüşe göre, düzgün, eş dağılımlı alan, tanım gereği oldukça 
düzenlidir; çekimsel olarak daha "çukur" olan alan ise düzensiz olarak tanımlanır. 
 
 Ancak böylesi bir sav, tanımlarla oynamaktan başka birşey değildir. Niçin 
eşdağılımlı bir alan "dü şük entropi"ye sahipken, eşdağılımlı özdek, "yüksek 
entropi"de olsun? Bu bağlamın en canalıcı noktası şudur: evren de, tıpkı 
gezegenimiz gibi, "ısı ölümü"'nden daha yüksek erke akısının olduğu duruma doğru, 
eşdağılımlı özdekden giderek daha karmaşık yapıya ve yavaş değişimden daha hızlı 
oranlarda üst evrim aşamalarına doğru devinmektedir. Gözlediğimiz evren, 
bozulmaya doğru gitmemektedir; "artan düzensizlik yasası"nın tüm evrene 
genelleştirilmesi düşüncesi, gözlemlerden destek bulamamıştır. 
 
  Evrenin özünde tersinir yasaların olduğu düşüncesi de sorun yaratmaktadır. 
Eğer, Einstein'ın da inandığı gibi, evrenin gerçek yasaları için zaman yönü yoksa, 
"geçmiş, şimdi ve gelecek, düşsel ürünlerden başka birşey değildir". Kısacası, 
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geçmiş, şimdi ve gelecek, insan algılamasının ürünleridir.  Bilincimiz bizi ya-
nıltmadığı sürece, gerçek anlamda "şimdi" yoktur. Ancak, Prigogine'in de belirttiği 
gibi, evrende gözlediğimiz herşey ya büyümekte ya da bozulmaktadır. Özellikle 
canlı organizmaların, insan nesli de içerilmek üzere, geçmişi gelecekten ayıran tek 
yönlü bir evrimsel sürecin ürünleri olduğu açıktır.  
 
  Tüm zamanların eşit olduğu düşüncesi, bugünkü fiziğin ikili 
doğasının (dualism) açıklayamadığı bir yandır; çünkü bu fizik, insan bilincinin 
bilimsel araştırma konusu olabileceğini yadsımaktadır. İnsan bilinci, Descartes'in 
tanımladığı gibi, "makinedeki hayalet" dir. Çünkü bilincimizde şimdi, geçmiş ve 
gelecek vardır. Diğer yandan, fiziksel yaratıklar olduğumuza göre bilincimiz ya bir 
biçimiyle evreni anlama işlemine eklenmeli ya da tamamen doğaüstü alana, bilimin 
erişemeyeceği ruhsal dünyaya gönderilmelidir. 
 
 Zamanı içermeyen ve değişmeyen yasalarla yönetilen dünya, robota döner ve 
bir makine gibi, ne zaman ve hangi koşullarda ne yapacağı öngörülebilir. Herhangi 
bir makine gibi, "bir robotun da bir dış tanrıya gereksinimi vardır." diyor Prigogine. 
Çünkü evrim olmaksızın, yaratıcı zaman olmaksızın evrenin kaynağını ve yasalarını 
açıklamak olası değildir. 
 
 İlerici zaman kavramını yadsıyan fizikçiler, yalnızca kendi bilinçlerini de 
yadsımakla kalmıyorlar, evreni, doğaüstü güçlere başvurmadan açıklayabilme 
olasılığını da yadsımış oluyorlar. Tüm insan deneyiminin temel dayanağı olan insan 
bilincini yadsıyan fizikçiler, dünyaya bakış açılarıyla çoğu insanın bakış açısı 
arasına derin bir sınır çizmiş oluyorlar. Bilinci boşlamak, bilincin algıladığı doğanın 
tüm nitel zenginliklerini boşlamak demektir. Duyular dünyası boşlanmış, geriye, 
frekans, genlik ve hepsinin üstünde salt sayılardan oluşan, sessiz bir dünya 
bırakılmıştır. "Duygusallığı olmayan", ölü ve sıkıcı bilim, çoğu kimsenin bilimsel 
dünyaya yüz çevirmesine neden olmuştur.  
 
 Ne bozulma olarak tanımlanan zaman kavramı, ne de ölümsüz matematiksel 
yasalar temelinde oluşturulan zamandan bağımsız dünya, genel, kültürel ve politik 
tarihten yalıtılmış olarak gelişmiştir. Bu kavramlar, 19. yüzyılın sonları ve özellikle 
yirminci yüzyılda dev boyutlarda dalgalanmalara sahne olan toplumların bağrından 
türetilmiştir. Yakından incelendiğinde, karmaşa içinde olan bu ülkelerin gösterdiği 
ilerlemeler, önceki yüzyıllarla kıyaslanamayacak boyutlarda olmuştur. Bozulmayı, 
çürümeyi eğilim olarak gösteren dünya görüşü, gerçek, tarihsel dünyanın kötümser 
bir tanımı olmuş, zamandan bağımsız dünya ise, bir sığınma odağı olarak 
görülmüştür. Einstein'ın belirttiği gibi, "insanlığı sanat ve bilime iten dürtülerin en 
kuvvetlisi acımasız, üzüntü dolu günlük yaşantıdan kaçış ve kişinin sürekli değişen 
isteklerinin kişiye sunduğu prangalardır...  Kişi, kendisine basit ve huzur dolu bir 
dünya tasarlar ve başından geçen ağır, günlük deneyimleri, tasarladığı bu basit 
dünyada unutmaya çalışır". Çağımızın bu çok gerçek dünyasından, Auschwitz ve 
Hiroşima'lardan kaçmaya çalışırken, yaygın olan zaman kavramı, bilimin evreni 
tanımlama ve açıklama yeteneğini olabildiğince kısıtlamıştır. 
 
 Sonuç, Prigogine'in belirttiği gibi, insanı doğaya karşı yabancılaştırmak 
olmuştur. Eğer doğadaki eğilim ilerleme ya da evrim yönünde değilse, insanın 
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varlığı, duyarsız ve anlaşılmaz bir evrende anlamsız bir raslantıdan başka birşey 
değildir. Zamandan bağımsız ya da sürekli bozulan bir evrende insanlık için değer 
taşıyan birşey olamaz; bilinç, coşku, üzüntü ya da beklentiye yer olamaz! Evren, 
Alfred North Whitehead'in tanımlamasıyla "sıkıcı  bir olaya dönüşür; sessiz, 
kokusuz, yalnızca özdeğin hızla devindiği, sonsuz ve anlamsız bir koşturmaca olur." 

 
KARMA ŞADAN   DOĞAN   DÜZEN 

 
 Yaygın olan bu zaman kavramının seçeneği nedir? Dünya, niçin karmaşaya 
doğru bozulmuyor? Bu sorulara Prigogine'in verdiği yanıtlar, Boltzmann'ın 
termodinamik üzerine yaptığı çalışmaların sınırlarıyla başlamaktadır. Boltzmann, 
kuramını çok üst düzeyden bir düzensizlik varsayımıyla kanıtladı. Düzensizliğin 
sürekli arttığını savunan Boltzmann için düzensizlik, atom ve moleküllerin 
gelişigüzel devinimi anlamına geliyordu. Bu konudaki çalışmalarını 1967 yılından 
başlayarak açıklayan Prigogine, bu yasanın yalnızca denge durumuna çok yakın olan 
durumlarda geçerli olduğunu gösterdi. Denge durumundan çok az sapıldığında, 
gelişigüzel molekül devinimleri, bu sapıncı bastırır.  
 
 Ancak eğer dizge, denge durumuna uzaksa ve dizgede önemli boyutlarda 
erke akısı bulunuyorsa, dizge, denge durumuna dönme eğilimi taşımaz. Aslında tam 
tersine, denge durumundan uzaklaşır ve bu süreçte yeni düzen ve yeni yapılar 
yaratır.  
 
 Bu süreç, çalışmalarına 1940'lı yıllarda başlayan Prigogine'i daima 
büyülemiştir. Bu sorunun çözümü ancak 1960'lı yıllarda gelmiştir. Prigogine'in 
bulduğu önemli nokta şuydu: termodinamik denge yakınlarındaki dalgalanmalar, 
karasızlık sonucunda büyümeye neden olmaktadır.  
 
 Bu fikrin en basit örneği, ateş üzerinde ısıtılan sudur. Eğer ocağın ısısı düşük 
ise, erke akısı düşük düzeylerde ve su molekküllerinin devinimi de düzensiz olur. 
Eğer ocağın ısısı yükseltilirse, belli bir kritik noktada su devinimleri ansızın ola-
bildiğince örgütlü bir duruma gelir ve konveksiyon başlar. Eğer su, başlangıçta 
devinimsizse, konveksiyon son derece düzenlidir ve Bernard hücreleri adı verilen 
altıgen su hücrelerini oluşturur. Suyun devinimi kararsız bir duruma gelir ve küçük 
dalgalanmaların büyümesine izin verir. Sıcak su yükselirken, üzerindeki soğuk su 
tabakasını, kenarlara doğru iter,  soğuk su hücreleri aşağı doğru devinir ve çevrimsel 
bir devinim başlar. Ocağın ateşinden gelen erke, soğuk suyu ısıtır, onun yüksel-
mesini sağlar ve süreç sürer gider. Bu çevrimsel desene giderek daha fazla su katılır, 
başlangıç hücresinin çevresinde daha başka hücreler gelişir. Bu desene giderek daha 
fazla erke katılır ve sonunda, suyun tüm oylumunda çevrimsel hücreler ortaya çıkar. 
Artık suyun tümü uyumlu bir desende devinmekte ve düzensiz devinim ortadan 
kalkmakta, karmaşadan düzen doğmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Alttan ısıtılan bir su kabında ortaya çıkan konveksiyon hücreleri 

 
 
 Düzeni yaratan kararsızlığı erke akısı üretmiştir. Suyun düzensiz devinimiyle 
kıyaslandığında, ilk erke akısı küçükse ve su denge durumuna yakınsa, dalgalanma, 
büyümeye zaman bulamadan dağılacaktır: yeni erkeye aç olan dizge, kararlı 
durumunu sürdürür. Ancak, eğer erke akısı fazla ise (örneğimizde, yüksek ısı 
durumu) dalgalanmalar bu erke fazlalığını hızla yakalar ve eksponansiyel olarak 
büyür, sonunda, dizge kararsız duruma gelir.  
 
 Kararsızlıkları ve onların düzen yaratma yeteneğini dikkate almayan 
termodinamik, teknolojide iyi iş yapmaktadır; çünkü mühendisler bilinçli olarak, bu 
makinelerde ortaya çıkabilecek kararsızlıkları denetler ve dalgalanmaların 
büyümesini engelleyecek tasarımlarda bulunurlar. Ancak, çalkantılı akışkanlarda, 
hava dizgelerinde veya füzyon aygıtlarındaki karasız plazmalarda olduğu gibi, 
dalgalanma ve karasızlıkların boşlanamayacağı durumlarda, termodinamik yaklaşım, 
geçerliliğini yitirir.  
 
 Doğada en çok karşılaşılan türden olan böylesi karasız dizgelerin davranışı, 
kolayca öngörülemez; çünkü, her bir parçacığın devinimini, dizgenin bütününün 
davranışı belirler. Örneğimizde, su molekülleri çok daha büyük olan çevrimsel 
hücrelerin devinimine katılmaya zorlanır. Birbirine uzak olan parçacıkların, göreceli 
olarak küçük ve önemsiz etkileri, kararsızlığın ortaya çıkmasıyla birlikte büyür ve 
önem kazanır.Uzak parçacıklar arasındaki küçük etkiler, komşu moleküller 
arasındaki çarpışma etkilerinden daha baskın çıkar.  
 
Kararsızlıkları ve onların düzen yaratma yeteneğini dikkate almayan termodinamik, 
teknolojide iyi iş yapmaktadır; çünkü mühendisler bilinçli olarak, bu makinelerde 

ortaya çıkabilecek kararsızlıkları denetler ve dalgalanmaların büyümesini 
engelleyecek tasarımlarda bulunurlar. Ancak, çalkantılı akışkanlarda, hava 
dizgelerinde veya füzyon aygıtlarındaki karasız plazmalarda olduğu gibi, 



169 
 

dalgalanma ve karasızlıkların boşlanamayacağı durumlarda, termodinamik 
yaklaşım, geçerliliğini yitirir.  

 
 Bunun tersine, karasızlık, küçük bir parçacık grubunun, hatta tek bir 
parçacığın, devinimini büyütebilir ve yeni devinim desenlerinin gelişmesine neden 
olur. Kararsızlık ortaya çıktığında, genel olarak, birden fazla desenin varlığına tanık 
oluruz. Son çözümlemede ne olacağını saptayan şey, dizgenin göreceli olarak küçük 
"çekirdek" kısmının etkisidir. Tıpkı toplumsal bir dizgede, kritik bir anda, bir bireyin 
etkisinin tarihin akışını değiştirebileceği gibi, fiziksel dizgelerde de tek bir parçacık, 
dizgenin geleceğini etkileyebilir. Bu yolla bir dizge, tarihini  yazar.  
 
 Kararsızlık yoluyla düzenin yaratılması, kesin olmayan bir süreçtir. 
Kararsızlık sonucunda büyüyen çalkantılar, erke akısı "yakalayarak" düzen yaratır. 
Bernard hücreleri, ocaktan suya akan ısı erkesini yakalayarak, bu erkeyi devinime 
dönüştürür. Ancak bu yapılar, karşılığında, tüm erke akısını arttırır. Su, konveksiyon 
devinimine başlamaya görsün, ısı akısı daha hızlı ve daha etkin bir biçime bürünür: 
dizge, denge durumundan giderek uzaklaşır, yeni kararsızlıklar ve yeni yapılar 
sergiler.  
 
 Ocağın üzerindeki su örneğinde, yalnızca, bir dizi dalgalanma ve bir tek yapı 
gelişir. Ancak, bir çok aşamalardan sonra daha karmaşık dizgeler gelişebilir. Herbir 
aşama, kararsızlıkların büyümesi ve yeni yapıların oluşmasıyla başlar. Bu yapılar, 
yeni bir durgun duruma değin, büyüyebildiği denli büyür. Ancak bu yeni durumda 
daha fazla erke akısı bulunduğundan, yeni çalkantılar bu durumdan yararlanıp yeni 
bir çevrimi devreye sokar (Şekil 2). 
 
 İşte bir bütün olarak evreni ve onun içindeki dizgeleri denge durumundan 
giderek daha fazla ayıran şey, bu yeni kararsızlık ve çalkantı biçimlerinin, erke 
yakalamadaki bu yeni yolların ve yeni evrim biçimlerinin üretilmesidir. Bu, 
özdevimli bir süreç değildir. Zaman gelecek, yeni bir kararsızlığın üretilmesi yerine, 
varolan dizgedeki erke akı kaynağı tükenecek, denge durumuna dönülecektir.  
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Şekil 2. Bir dizi kararsızlık doyuma ulaşıp önce X1 eğrisi gibi gelişir. Ancak, birinci aşamadaki 

etkileşimler sonucu oluşan örgütlenme ve yapılar temelinde yeni bir düzen (X2 eğrisi) ortaya çıkar ve 

erke akısında bir üst düzeye sıçrama gözlenir. Evrensel evrimin sergilediği bu gelişme deseni 
herhangi bir sınır tanımaksızın sürer gider. 

 
 
 Ancak, yeni bir kararsızlık başlar başlamaz (büyük bir olasılıkla son 
kararsızlığın ortaya çıktığı yerden ayrı bir yerde), erke akısı yeniden yakalanacaktır. 
Erkeyi en etkin biçimde yakalayan süreç en hızlı büyüyeceğinden ve erke akısını en 
hızlı biçimde arttıracağından, denge durumundan uzun erimli bir ayrılış eğilimi 
olacaktır.  
 

EVRENİN   EVRİMİ 
 
 Soyut kavram olarak görünen çoğu şeyin, daha kolay anlaşılabilmesinin 
yolu, bu kavramların evrenin gerçek tarihine uygulanmasıdır. Yukarıda tanımlanmış 
olan kavramlar, Prigogine'in geliştirdiği kavramlardır; ancak, tartışacağımız 
örnekler, diğer bilim adamlarının çalışmalarından alınmıştır. Sorunları basit düzeyde 
tutabilmek amacıyla, anti-özdeğin oynayabileceği rolün önemini dikkate 
almayacağız. Bu boşlama, öykünün ayrıntılarını kökten değiştirebilecek olmasına 
karşın, genel biçimini değiştirmeyecek; yine bu boşlama, öykünün tanımını, 
laboratuarlarda dolaysız olarak çalışabilen süreçlerle kısıtlama yararı getirecektir.  
 
 Öykünün başlangıcı, usun  dayattığı bazı "ilk koşullar" a değil, yalnızca 
bilimsel bilginin çağdaş durumuna bağlıdır. En uygun başlangıç yeri, özgür elektron 
ve protonların oluşturduğu, hemen hemen tekdüze hidrojen plazmasıyla kaplı 
evrendir. Bu plazmayı ortaya çıkaran erken evrelerin evrimi sırasında ortaya çıkan 
eşdağılımsızlıkları boşlayacağız. Çağımızda, bu süreçlerin ne olduğuna ilişkin 
bilgiye sahip değiliz. Ancak, plazmanın erke ve devinime sahip olduğu, ussal olarak 
olasıdır. Erke ve devinim dolu bu plazmada, elektrik akımları ve manyetik alan 
bulunacaktır.  
 
 Bu durum, bizi evrenin ilk aşamasına getirir (Çizelge 2). Plazma genel olarak 
çalkantılar karşısında kararsızlık gösterir ve ilk çalkantılar sonunda küçük çaplı 
filament ve girdaplar oluşturur. Bu girdaplar, aynı yönde devinen diğer girdapları 
çekecek  ve giderek daha fazla erke akısı yakalayarak büyüme eğilimi gösterecektir. 
Küçük elektrik akımlar birleşerek, devasa elektrik akımlara dönüşecektir. Gerçekten 
de, kuramsal çalışmalar, kuvvetten bağımsız filamentlerin erkeyi daha hızlı 
yakalayacağı ve bu erkeyi ışınım olarak daha yavaş salacağını göstermiştir.  
 
 Uzun bir zaman dilimi içinde plazma, daha geniş bir filamenter girdap yapı 
geliştirecek, daha çok eşdağılımsızlık ve yüksek düzeylerde erke akısı yaratacaktır. 
Ancak, diğer tek büyüme biçimlerinde olduğu gibi, bu büyümenin de doğal sınırları 
olacaktır. Filamenter büyüme, karakteristik hız (1000 km/saniye) ile sınırlıdır. 
Girdaplar büyüdükçe bunların büyüme oranı yavaşlar. Belli bir noktada, girdapların 
büyümesi, protonların synchrotron ışınımıyla erke yitirme süreciyle dengelenir. 
Akımın çoğunu protonlar taşımaktadır. Girdapların büyümesi duracak, bozulmaları 
başlayacaktır.  
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 Tümdengelim yöntemine (deduction) eğilimi olan bir fizikçiyi evrenin bu 
erken aşamalarına gönderdiğimizi düşleyelim. Fizikçimiz, temel süreçleri bir dizi 
basit yasalar cinsinden (elektromanyetizmin Maxwell yasaları) tanımlayacaktır. Bu 
yasaları bilen fizikçimiz, örgütlü elektrik akımlarının tersinemez bir biçimde 

synchrotron ışınımına dönüşeceğini ve yaklaşık 1015 yıl içinde evrenin ölmeye 
başlayacağını öngörecektir.  
 
 Ancak böyle birşey olmadı.  1012 yıl içinde, yeni birşey oldu. O anda 
(anımsamakta yarar var, biz, zamanda herhangi bir ilk andan değil, evrenin tarihi 
içinde, gelişigüzel seçilmiş bir zaman başlangıcından sözediyoruz.) en büyük 
filamentler, yarıçapı yaklaşık 5x109 ışıkyılı olan yapılara büyümüştür. Tam bu 
noktada, ansızın, yeni bir kararsızlık ortaya çıkar: çekimsel kararsızlık. Ancak, daha 
erken dönemlerde, özdek yoğunlukları fazla değildir. Bu dönemlerdeki çekim 
kuvveti, daha baskın olan elektromanyetik etkileşim kuvvetlerinden daha zayıftır.  
 
 
 
 
 
Çizelge 2. Evrenin Evrimi 
_____________________________________________ 
 
Gelişme aşaması                             Süre                Maksimum erke yoğunluğu 
                                                    (yıl)                          ( erg / saniye cm2 )  
___________________________________________________________ 
 

Elektromanyetik (man-                 2 x 1012                           10-34 
yetik filamentlerin bü- 
yümesi) 
   
 
Çekim ve elektromanyetik                                                  milyonda bir 

kuvvetlerle oluşan yapılar              1012                                 (kuazar)       
        süperkümeler                          100 milyar     
        kümeler                                   10 milyar  
        gökadalar, yıldızlar                1 milyar 
 
 
Nükleer                                            20 milyar 
        Kimyasal element 
         oluşumu                               günümüze dek                    1.000 
 
 
Dirimsel ( Yer'de)                             4 milyar 
         tek hücreli                                 2 milyar                    30.000 (memeli) 
         çok hücreli                            600 milyon   
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         karada yaşayanlar                 300 milyon 
         memeliler                                 60 milyon          
         hominidler                                 2 milyon 
 
 
Toplumsal ( Yer'de )                          2 milyon 
         insanlar                                     50.000 
         tarım                                         10.000 
         Bronz çağı - sulu 

         tarım                                         3.000                                 1031 
         Demir çağı - uzman-                                                ( Plazma                                                                          
         laşmış tarım                                     1.500                  odaklayıcısı)                      
         Feodal tarım                                    1.000 
         Kapitalist - sanayi                              400  
___________________________________________________________ 
 
 Bizim fizikçimiz, çekim kuvveti gibi önemsiz bir olayı boşlarken, çok büyük 
yanlış yapmamış olacaktır. Ancak, giderek artan erke akısı, dizgemizi denge 
durumundan uzaklaştırır. Bu durumda yeni kararsızlıklar olasıdır. Filamentlerin 
çekimsel büzülmeye uğraması sonucunda çekim kuvvetleri artar ve ardından daha 
çok çekimsel büzülme gelir. Böylesi bir büzülme, yeni filament dizgeleri ortaya 
çıkarır ve aynı çekim kuvveti, akımları, büzülen cismin özeğine doğru çeker. 
Büzülme sonucu üretilmiş olan çekim erkesinin bir kısmı, elektrik erkesine dönüşür: 
kuazarlar ve etkin gökada özekleri, değişik dalga boylarında ışınım yapan jet 
fırlatırlar. Bu jetler, girdapların manyetik alanını, erkeyle besler. Daha sonra,  
manyetik alan kökenli bu erke, büzülmeye uğrayan diğer cisimlerin plazmasıyla 
etkileşime girer ve yeni filamenter dizgeler üretilir. Yeni oluşan filamentler, ortaya 
çıkan açısal momentumun dağıtımını yapar, plazmayı sıkıştırır ve daha fazla çekim 
erkesinin salınmasına izin verir. 
 
 Böylece yeni bir kararsızlık çevrimi başlar. Evren, dev bir güç kaynağı 
durumuna gelmiştir: çekimsel erke, elektrik erkesine dönüşür, elektrik erkesi de daha 
fazla özdeği sıkıştırır ve daha fazla erke salınmasına neden olur.  
 
 Bu yeni çalkantı çevrimi, tek tür yapıları değil, geniş bir yapı örgütlenmesini 
ortaya çıkarır: süper kümeler, kümeler, gökadalar ve yıldızlar... Her büzülme 
aşamasının kendi doğal sınırları vardır. Bu özgün büzülme aşamalarında, belli bir 
hıza sahip, yoğunlaşmış cisimler üretilir. Üretilen bu yapılar, alt birimlerine 
parçalanır; yine herbiri, kendi neslini sürdürecek olan yapılar ortaya çıkarır. Son 
çözümlemede, bir çevrimin çekimsel erkesinden arda kalan "artık özdek", bir 
sonraki çevrimin “ham özdeği”ni oluşturur.  
 
 Evrenin evrimindeki bu çekimsel alan-elektromanyetik alan aşamasının 
sonucunda yıldızlar, gökadalar ve süper gökadalar gibi karmaşık ve düzenli dizgeler 
üretilmiştir. Herbir dizge, yoğun elektrik erke kaynağıdır. Bu süreçte ortaya çıkan 
yoğun erke akısının derecesi, dev boyutlardadır. İlkel girdaplardaki erke akısı, 

yalnızca 10-34 ergs-1cm-3 dir (Güneş dizgesi oylumu içinde, saç kurutma makinesi 
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gücü.). Bugün, kuazarlardan gelen yoğun erke patlamalarındaki erke akısı, yaklaşık 

10-6 ergs-1cm-3 dir (km3 başına bir saç kurutma makinesi). 1028 gibi dev bir 
çarpanla ortaya çıkan bir artış. 
 
 Bu evrim aşaması da belki 1012 yıl sürecek. Ancak, aşamanın kendi 
çevrimlerinin hızı, hiç de azımsanacak cinsden değildir: süper gökada küme  
kompleksleri 1011 yılda, süper gökada kümeleri 1010 yılda, gökada kümeleri 109 
yılda oluşmaktadır. Prigogine'in laboratuvar deneyleri şu gerçeği sergilemiştir: 
kimyasal tepkimeler, tepkime odasının birbirinden olabildiğince ayrı köşelerinde eş 
zamanlı başlar. Bir benzetme yapacak olursak, içinde bulunduğumuz 
metagökadadaki  kümeler, gökadalar ve yıldızlar, tüm uzayda aşağı yukarı eş 
zamanda ortaya çıktı. 
 
 İlk aşamada olduğu gibi, bu çağın da kendine göre doğal sınırları vardır, 
özellikle cisimlerin yoğunluğu sınırlıdır. Yıldız yoğunluklarında iyon ve elektron 
çarpışmaları o denli sıktır ki, artık filamentler oluşamaz (yıldızlardaki plazma, 
evrenin diğer köşelerinde karşılaştığımız plazmadan oldukça ayrımlıdır). Bizim 
fizikçi, bu durumda, evrenin sonunun yaklaştığı sonucuna varacaktır. Çekimsel 
büzülme süreci, birkaç 109 yılda tükenecek, geriye soğuk yıldız kandilleri, hatta kara 
delikler kalacak ve  1012 yılda da, dev akım filamentleri, tüm erkelerini, ışınım 
yoluyla yitireceklerdir. Bizim fizikçi de haklı olarak, evrimin yeni aşamasıyla 
birlikte, evrenin kaçınılmaz sonunun geldiğini düşünecektir. 
 
 Ve tümdengelim yöntemi, bizim fizikçiyi yine yanlış yerlere savuracaktır. 
İkinci nükleer devrim, sıcak yıldızların özeklerinde başlar. Bu devrim, üçüncü tür 
"evren yasaları"nı devreye sokar ve üçüncü tür etkileşimler, çalkantılar ve 
kararsızlıklar ortaya çıkar. Uzayda, düşük yoğunluklarda çekirdek tepkimeleri 
hemen hemen hiç olmaz. Bu nedenle boşlanabilir. Ancak, yüksek sıcaklık ve 
yoğunluğa sahip yıldız özeklerinde (ki bunlar bir önceki evrim aşamasının son 
ürünleridir) protonların kendi aralarındaki çarpışma, yavaş bir süreçle deuterium ve 
sonra da helyum üretimine neden olur. Bu arada, tepkimelerin sürebilmesi ve 
yıldızın yapısının korunabilmesi için yeterince erke salınacak, evren, ansızın ışıkla 
dolacaktır. 
 

 Dev boyutlarda yüksek erke akıları üretilir: 103 ergs cm-3. Bu değer, bir 
kuazarın güç yoğunluğunun 109 katıdır. Bu erke yalnızca bir kez "kullanılmaz", 
amaçsız olarak dolanırken, sürekli olarak yeniden yakalanır. Tek bir füzyon 
tepkimesinde salınan MeV düzeylerindeki foton, onbinlerce iyonu, füzyon için 
gerekli sıcaklıklara ısıtır. Daha sonra bu iyonlar, 1 keV düzeyinde X ışınları üretir. 
Bu X ışınları, yıldızın özeğinden dışarıya doğru yolculuğa çıkar ve yarattıkları ışınım 
basıncı, yıldızı, kendi ağırlığı üzerine çökmekten kurtarır. Bu süreç, yıldız hemen 
hemen tüm açısal momentumunu gezegenlerine aktardıktan sonra da sürer.  
 
 Yıldızın yüzeyindeki plazma, 0.5 eV sıcaklıklarda (5000 derece) ışınım 
salarak, ışığını evrene göndermeye başlar. Bu erkenin bir kısmı, yıldızlararası ve 
özellikle gökadalararası toz tarafından soğurulur. Sonuçta bu toz, yaklaşık 7K 
sıcaklığına değin ısıtılır. Daha sonra, bu tozun saldığı kırmızıöte  fotonları, gökada 
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özeklerinden dışarıya doğru uzanan filamentlerde tuzaklanmış olan elektronları 
ısıtır, milyarlarca değişik jet ve filamentler arasında ileri geri yansıyarak dolanan 3K 
kozmik ardalan ışınımına da katkıda bulunurlar.  
 
 Kozmik ardalan ışınımı, filamentleri ve her tür özdek kümesindeki (süper 
küme kompleksleri veya böylesi kompleks topluluklarını) plazmayı dışarıya doğru 
birkaç bin km/s lik hızlarla iter ( Bu genişleme, gözlenen Hubble genişlemesine 
katkıda bulunuyor olabilir.). Varolan manyetik alana dik yönde devinen plazma, dev 
boyutlarda yeni elektrik akımları üretir. Yıldızın nükleer fırınında üretilen erkenin 
belki de onda biri elektrik erkesine dönüştürülür. Bu, dev boyutlarda bir 
termonükleer üreticidir.  
 
 Genişlemiş olan elektrik akımlar, yeni sağlanmış olan plazmayı sıkıştırarak, 
yeni gökadalar ve yeni nükleer füzyon gücü yaratarak, çevrimi tamamlar. Önceden 
doğmuş olan sarmal kollu gökadalarda, filamentlerin yaratılma işlemine, manyetik 
alanlar da katılır. Yaratılan filamentler, eski gökadalarda yeni yıldızların oluşmasına 
neden olur.  
 
 Nükleer erkenin baskın olduğu çağ da, tıpkı çekim kuvvetinin baskın olduğu 
çağ gibi, bir dizi alt evrelerden oluşur. Yıldızların içindeki hidrojen tükenirken, yan 
ürün olarak helyum ortaya çıkar. Daha yüksek sıcaklık ve basınçlarda helyum, 
karbon ve oksijen üretimi için gerekli yakıtı oluşturur. Yıldızın kullanabileceği tüm 
yakıtlar tükendiğinde, yıldız, bir süpernova olarak patlar ve yıldızı oluşturan 
kimyasal elementler, yıldızlararası ortama saçılarak, yeni yıldızlar için taze yakıt 
oluştururlar. 
 
 Birinci nesil yıldızlar, hidrojeni helyuma, oldukça yavaş bir nükleer yanma 
süreci sonunda dönüştürürler. Ancak, sonraki nesil yıldızlarda, karbon ve azot 
katalist olarak davranarak tepkimeleri hızlandırırlar. Bir kez daha bir önceki 
aşamanın kalıntıları, bir sonraki aşamanın yakıtını oluşturur.  
 
 Kısacası, bir dizi etkileşimler, çalkantılar üretir; kararsızlıklar, bu 
çalkantıların genliğinin büyümesine neden olur. Son çözümlemede, bu etkileşimler, 
eşdağılımlı hidrojen plazmasından oluşan evreni, eşdağılımsız ve dinamik bir evrene 
doğru sürer. Bu dinamik evrenin gezegen, yıldız ve gökadaları, yüz ayrı kimyasal 
elementten oluşur. Ne bozulmaya doğru bir eğilim; ne de düzen yaratacak bir dış 
güce gereksinim vardır. Düzen ve karmaşıklık, elektromanyetizm, çekim ve nükleer 
etkileşim gibi bir dizi etkileşimlerin yönlendirdiği doğal süreçler tarafından ortaya 
çıkar. Kısacası, karmaşadan, düzen (ilerleme ) doğar. 
 
 Evren nasıl evrim geçiriyorsa, bizim fizikçi de öyle!... O, şimdi yaygın olarak 
kullanılan evrenbilim veya termodinamik öğretilerini savunmaktadır. İçinde 
yaşadığımız evreni bugünkü durumuyla düşünmekte ve hala aynı şeyleri 

söylemektedir: "1012 yıldan daha az bir zaman içinde, evrendeki tüm hidrojen ve 
diğer hafif elementler, nükleer yanma sonunda, demire dönüşecek, füzyon duracak 
ve tüm yıldızlar, sonsuz bir karanlığa gömüleceklerdir. Ard arda gelen bu aşamaların 
herbiri, kaçınılmaz sonu, yüz kez daha yakına getirmiştir." 
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 Ancak, bu aşamaya değin şu nokta açıkça gözlenmiştir ki, bizim fizikçi, 
evrende erke akısı üretebilecek tüm olası etkileşmeleri bildiğini varsaymıştır. Buna, 
son bilgi saplantısı denir. Fizikçimiz, her aşamada olduğu gibi, bugün de yanılgı 
içindedir. 
  
 Birincisi, biliyoruz ki, füzyondan başka erke kaynakları da vardır. Özdek ile 
anti-özdeğin birbirini yoketmesi (annihilation) sonucunda birim kütle başına ortaya 
çıkan erke, füzyondan elde edilen erkeden 100 kez fazladır. Ancak daha önemlisi, 
erke üretiminin sınırlarını (eğer varsa!) bilmiyoruz. Evet, şunu biliyoruz: günümüz 

koşullarında, bir parça özdekden üretilebilecek maksimum erke, E = mc2 ile 

tanımlanır. Bu, bize 1021 erg/gram verir. İçinde yaşadığmız evrendeki özdekde, 
önemli niceliklerde erkenin gömülü olduğunu biliyoruz. Bu erke nereden geliyor? 
Dahası var mı? 
 
 Evrenbilim, özdek biçimindeki bu erkenin, Büyük Patlama'nın çekimsel 
erkesinden kaynaklandığı hipotezini ileri sürerek, yukarıdaki soruyu yanıtlamaktan 
kaçınıyor. Ancak, bunun için omeganın 1'e eşit olması gerekir ki omega, 1 değildir .   

Çekimsel erke, gözlenebilen özdeğe bağlı erkenin 10-2 - 10-4 katı denlidir (ve 
gözlenebilen özdekden daha fazlasının olduğunu varsaymak, hiç de usa yatkın 
değildir.). Bu denli erke yeterli değildir. Bugünkü fizikle, özdekdeki erkenin nereden 
kaynaklandığını bilmiyoruz; dahası, bu erkenin hangi koşullar altında özgür duruma 
geçeceğini veya salınan erkenin yakalanabilmesinin olası olup olmadığını 
bilemiyoruz. Bilinceye değin, evrende varolan erkeye "bilimsel" sınırlar koyamayız. 
 
 Bir dizgenin evriminde, erke akısı, erkenin üretilmesi denli önemlidir. Erke 
yaratılmaz veya yokedilemez; yalnızca, özgür duruma geçer ve bu özgür erke 
yakalanır. Erke akı oranı ve dolayısıyla denge durumuna olan uzaklık ve 
örgütlenme derecesi, erkenin salınma ve yakalanma oranına bağlıdır. Belli bir 
dizge içindeki erkenin, salınıp yakalanmasından oluşan çevriminde, erke salınma 
ve yakalanması üzerinde bir sınır yoktur; bu nedenle, üretilen erke akısı üzerine 
bir sınırlama getirilemez.  
 
 Teknolojide erke çevrimi sınırlı boyutlardadır. Yine teknolojide, örneğin bir 
araba motorunda, bu erke, bir kural olarak yalnızca bir kez kullanılır. Ancak, deniz 
suyundaki tuzu arıtırken (erke yoğunluğu son derece yüksek bir süreç) kullanılan bir 
yöntem şudur: suyun bir kısmı ısıtılarak buharlaştırılır. Ortaya çıkan buhar, sürece 
sürekli katılan deniz suyunun aktığı borulardan geçirilir; böylece su, ön ısıtılmaya 
alınır. Bu yolla tek bir erke birimi, tüm su buharlaşıp yeniden taze su olarak 
yoğunlaşıp tuzundan arındırılıncaya değin sürekli iş yapar.  
 
 Doğal süreçler de benzer davranışlar içindedir. Erkeyi yeniden kullanıp, yeni 
çevrimlere sokar ve yeni erke akıları üretir. Kısacası, bir sürecin, erkeyi çevrime 
sokabilme etkinliği sürekli olarak artıyorsa, erke deposu kısıtlı da olsa, bu sürecin 
denge durumundan uzaklaşma yönündeki evriminin doğal sınırları  yoktur. 
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YAŞAM  
 
 Üçbuçuk milyar yıl önce, Dünya'da doğal bir süreç gelişti: yaşam. Yaşamın 
gelişmesinden önce, inorganik süreçler de bir evrim biçimi geçirdi. Ancak, yaşamın 
ayırıcı özelliği yeniden üretimdir: herbir yaşam biçimi, erkeyi yeni çevrimlere 
sokmada geliştirdikleri beceriyi yineleyebilir ve dirimsel  evrim yoluyla, bu sürecin 
etkinliğini sürekli yükseltebilir.  
 
 Doğal evrimin bu dördüncü aşamasının başlangıcı, yaşamın kaynağı, çok 
gizemli değildir. Deneyler, bazı kimyasal karışımların, şimşek flaşı gibi yoğun 
erkeye açık kaldıklarında, organik proteinlerin yapı taşları olan amino asitleri doğal 
olarak oluşturduğunu göstermiştir. Bu moleküller oluşurlar, çünkü bunlar 
kendilerine çok kısa bir zaman aralığında sunulan erkeyi hızla yakalamakta en etkin 
moleküllerdir. Plazmada erke yakalamakta etkin olan sarmal biçimler, dirimsel 
olarak yaşamsal öneme sahip DNA ve RNA molekülleri için de en etkin yapısal 
biçimdir. Kuşkusuz,  ön hücreler gibi (protocells), moleküler etkileşimlerin daha 
karmaşık biçimleri de, kendilerini yeniden üretmeye başlamadan çok önce, erkeyi 
etkin bir biçimde yakalayarak oluşabilirler. Bu ön hücreler, birbirleriyle etkileşimleri 
sırasında, benzer çeşitlemeler üretir. Böylesi bir kimyasal evrim, mucize veya 
olasılığı son derece düşük olaylara bel bağlamaksızın, giderek daha karmaşık 
molekül ve dizgeler oluşturabilir. Zamanla, bu dizgeler, kendilerini yeniden üretme 
sürecinde, doğruluk derecelerini yükseltir ve yaşayan organizmalara dönüşür.  
 
 Koşullar değiştikçe bu organizmalar, çok çeşitli erke yakalama süreçleri 
geliştirir. Bu süreçlerin çoğunu koruyabilme yeteneğini gösteren organizmalar, çok 
karmaşık ekosistem ve büyük etkinlik gösterir. Değişik tür organizmaların sürekli 
çoğalması, evrensel evrimin genel bir eğilimidir. Birinci aşama, yalnızca elektron ve 
protonlardan oluşan, saf hidrojen plazmasıdır. Nükleer aşama, 92 değişik kimyasal 
elementin ortaya çıktığı çağdır. Kimyasal evrim, yüzbinlerce değişik kimyasal 
bileşim üretirken, dirimsel evrim de, onmilyonlarca tür ve birbirinden çok az 
ayrımlı, sayısız birey üretir. Bu organizmalar çeşnisi, onlara sunulabilecek hemen 
hemen tüm erkeyi yakalamak için süreçler geliştirir.  
 
 Yeniden çevrime girme eğilimi, örneğin, yağmur ormanlarında, en gelişmiş 
biçimine ulaşır: yaşayan bir organizma, bünyesindeki en küçük erke damlasını bile 
kullanmak zorundadır. Eğer bunu yapmazsa, sürekli yağmur, o erkeyi içeren ve 
besin değeri olan özdeği süpürüp götürecektir. Bir bitkinin, güneş ışığından 
yakaladığı ve organik yiyeceğe dönüştürdüğü her bir birim erke (erg), bitki yiyen 
(herbivores), et yiyen (carnivores), dışkı yiyen (scavengers), böcek, böcek yiyen 
(insectivores), mantar ve bakteriden oluşan canlılar zincirinde, sayısız kez, yeniden 
kullanılır.  
 
 Özellikle çok hücreli organizmalarda olmak üzere, canlı organizmalarda da 
benzer bir karmaşık işbölümü, erkenin organizma içinde yeniden kullanımını sağlar. 
İnsanlar ve diğer hayvanlarda besin yoluyla alınan erke, ATP molekülleri olarak 
depolanır. Bu moleküller, örneğin kas hücreleri için, proteinlerin bir araya getiril-
mesi veya diğer besin özdeklerinin özümsenmesi gibi, çok sayıda kimyasal 
tepkimeye yakıt oluşturur. Erke, belli bir metabolik çevrimde, son çözümlemede 
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ısıya dönüşünceye dek, sürekli olarak çevrime girer ve çıkar. Ancak, bu ısı, vücut 
sıcaklığını en uygun düzeyde koruyarak, daha başka kimyasal tepkime ve erke 
yakalama sürecine katkıda bulunur.  
 
 Kısacası yaşam, aşınmaya doğru olan genel eğilimi hiç de yadsımaz. 
Prigogine'in dediği gibi, "yaşam, evrenin öz örgütlenme sürecinin üstün bir 
anlatımı olarak görünür".  
 
 Yaşam, artan erke akı yoğunluğuyla ölçülen evrimin sürmesini ve 
hızlanmasını sağlar. Şaşırtıcıdır ki, insan vücudunun birim oylum başına düşen erke 
üretim hızı, Güneş'in özeğindeki özdeğin erke üretim hızından otuz kez daha 
büyüktür. Güneşin dev kütlesi, ısının çabuk kaçmasını engellediğinden, Güneş'te 
büyük sıcaklıklar ortaya çıkar. Ve eğer, birim oylum erke üretim oranını, o cismin 
sıcaklığına bölersek, her bir parçacığın erke salma veya yakalama oranını buluruz: 
insan vücudundaki erke dönüşüm oranı, Güneş'in özeğinde süregelmekte olan erke 
dönüşüm oranından üç milyon kez daha yüksektir. 
 
 Yüksek yoğunluktaki bu erke akısı, üç milyar yıldır gelişmekte olan dirimsel 
evrimin sonucudur. Evrim boyunca, hem bireysel organizmaların, hem de 
dirimkürenin (biosphere) gösterdiği çeşitlilik, erke akış oranını sürekli yükseltmiştir. 
Dirim öncesi dönemde (prebiological stages) olduğu gibi, dirimsel evrim de, bir dizi 
aşamalar içinde ilerlemiştir. Her bir aşamanın kendine özgü erke yakalama biçimi, 
kendi etkileşimleri ve kendine özgü doğal sınırları vardır. Bu aşamaların her biri, bir 
üst aşamanın hızlı bir devrimiyle alaşağı edilmiştir. Üst aşama, erkeye daha geniş 
olanaklarla erişmeyi, daha üst düzeyde bir iç metabolizma ve hem ekosistemde, hem 
de tek tek organizmalarda daha etkin erke kullanımını sağlamıştır.  
 
 Çeşitli etkileşimlerin artan karmaşıklığı, yeni etkileşimlerin ortaya çıkma 
oranını da arttırmıştır. Sonuçta, evrim oranı (erke akısı oranı) sürekli artar. 
 
 Dirimsel evrimin erken aşamalarının organizmaları tek hücreli yaratıklardı 
(procaryotes). Bu yaratıkların çağımızdaki nesilleri, örneğin, bakterilerdir. 
Procaryotes, erkelerini göreceli olarak daha az etkin olan fermentasyondan üretirler. 
Fermentasyonun atık ürünleri, örneğin alkol, oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve 
bol niceliklerde erke içerir. Yerlerine yenisi geçinceye değin bu organizmalar 
varlıklarını iki milyar yıldan  daha uzun bir süre  sürdürdüler (o zamandan bugüne 
evrimin oranı kuşkusuz arttı). 
 
 Evrimin bir sonraki nesli olan ilkel procaryotik fotosentetik organizmalar 
(cyanobacteria), karbondioksidi besine çevirmek için Güneş erkesini yakıt olarak 
kullandı. Bu sürecin yan ürünü oksijendi. Ortaya çıkan besinin diğer procaryotlarla 
fermantasyona girmesi sonucunda ortaya çıkan küçük niceliklerdeki karbondioksidin 
çoğu, alkol gibi atık özdeklerde depolanmıştı. Sonuçta, giderek azalan karbondioksid 
ve artan oksijen (procaryotlar için oksijen, zehir demekti!) vardı. Yeni bir yaşam 
biçimi olmasaydı, tüm dirimkürede bir kriz başgösterecekti. 
 
 Ancak, atmosferdeki oksijenin artmasıyla birlikte, solunum yapma ve daha 
fazla erke elde edebilmek için besinlerin oksitlenmesine dayalı, yeni ve erkeyi daha 
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yoğun olarak kullanan bir yaşam biçimi gelişti. Bir milyar yıl önce, eucaryotes adı 
verilen ve oksijeni kullanabilen, daha karmaşık tek hücreli organizmalar gelişti. 
Oksijen düzeyi kararlı duruma geldi ve karbondioksidin atmosfere dönüşü, daha bir 
etkinlik kazandı. Oksitlenmede ortaya çıkan en son yan ürünler, karbondioksit ve 
sudur. Kriz önlendi ve ortaya çok daha üst düzeyde erke akısı çıktı. 
 
 İkinci devrim, çok hücreli organizmaların ilk kez geliştiği altıyüz milyon yıl 
önce oldu (Şekil 3). Bu organizmalardaki iç iş bölümü, besinlerin daha etkin bir 
biçimde işlenmesine olanak sağlamıştı. Hücresel yapıdaki bu organizmaların çok 
önemli bir yanı, devinebilmelerini sağlayacak organlar geliştirmiş olmalarıydı: bu 
tür organizmalar, besinlerini bundan böyle edilgen bir biçimde beklemeyecek, 
onların peşine düşebileceklerdi. Bu aşamada ortaya çıkan üçüncü büyük gelişme, 
karada yaşayan bitki ve hayvanların türemesiydi [fernler (çiçeksiz ve tohumsuz 
bitkiler) ve amphibianlar (kurbağa gibi balık ve sürüngen arası özelliklere sahip 
canlılar)]. Denizde yaşayan canlılarsa hem Güneş ışığı, hem de besinlerin 
bulunduğu, kıyılara yakın bölgelerde çok daha fazla sayılarda bulunuyordu. Bugün 
bile, kıyı sularıyla kıyaslandığında derin okyanuslar, hemen hemen çöl gibidir. Buna 
karşılık kara, çok daha geniş alanlarda hem Güneş ışığı, hem de besin sunmaktaydı. 
Ancak amphibianlar, kıyı şeritlerine kısıtlanmıştı; çünkü üreme çevrimleri hala 
okyanus sıcaklıkları gerektiriyordu. 
 
 Bir sonraki büyük devrim, sürüngenleri ortaya çıkardı. Bu canlıların, su 
yakınlarında yaşaması gerekmiyordu; karada herhangi bir yerde yaşayabilirlerdi. 
Sürüngenlerin bile (bunlara dev dinazorları da ekleyebiliriz) hızla değişen 
sıcaklıklara dayanabilme yetenekleri sınırlıydı. Dev cüsseli dinazorlar, yalnızca 
birkaç soğuk geceye dayanabilir, uzun süren soğuklarda yaşamlarını yitirebilirdi. 
Sonraki devrim, bu engeli aştı. Memeliler ve çiçekli bitkiler ortaya çıktı. Bu  
 

 
 
Şekil 3. Geçen 600 milyon yıl boyunca gelişen çok hücreli yaşamın izlediği yol fosilleri bulunan 
organizma familyalarının sayısıyla kabaca ölçülebilir. Bu çizelge yaşam biçimi ve sayısındaki genel 
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artışı göstermektedir. Bu artışlar zaman zaman büyük krizlerle engellenmiş, bir yaşam biçimi 
erişebileceği gelişme sınırına erişmiş ve o sınırdan sonra yerini bir başkasına bırakmıştır. Bu krizler 
içinde en keskini 250 milyon yıl önce dinazorlar ve karada yaşayan diğer türlerin ortaya çıkışından 
önceye denk gelir. Dinazorların neslinin tükenmesine neden olan ve 65 milyon yıl önce gerçekleşen 
kriz göreli olarak daha az keskindir. 

 
 
canlılar, değişik süreçlerden geçerek (dirimsel etkileri geçici bir süre askıya alıp, kış 
uykusuna yatmaktan, sıcak kanlılığa değin bir çeşitlilik içinde) tüm yeryüzüne 
yayılabildiler. Özellikle memeliler, vücutlarını ısıtmada kullandıkları ve 
besinlerinden elde ettikleri erkeyi yeniden çevrime sokmakta ve son derece düşük 
sıcaklıklardan kurtulup, neslini sürdürmekte etkindirler. 
 
 

YER' İN     DÖNÜŞÜMÜ  
 
 Bu evrimsel sürece katılanlar yalnızca canlı organizmalar değildir. James 
Lovelock ve Lynn Margulis Gaia adını verdikleri hipotezlerinde, yaşamın, Güneş 
erkesini yakalama becerisini arttırmak amacıyla Yer'in  yüzeyini son derece etkin bir 
biçimde tamamen dönüştürdüğüne işaret etmişlerdir. Lovelock'un Gaia tanımı, 
kararlı denge durumunu anlatır. Bu süreçte yaşam, çeşitli desteklerle, sabit, en uygun 
çevreyi yaratır ve korur. Bu kavramın eleştirmenleri, "en uygun"'u yeterince anlaşılır 
olmayan bir kavram olarak görmektedirler. Onun yerine,  "en uygun"'un ölçeği 
olarak, Prigogine'in kavramı olan artan erke akısını kullanırsak, yaşam, yakalanan 
erke akısını arttırmak için, çevresini değiştirme eğilimi gösteren bir süreç olarak 
karşımıza çıkar. Bunun için, çevreyi belli bir durumda tutmak yerine, onu sürekli 
değiştirir. 
 
 Geçen altıyüz milyon yıl içinde (fosiller bu zaman dilimini oldukça iyi 
belgelemişlerdir.) Yer yüzeyi, düzensiz de olsa, sürekli bir evrim geçirmiştir. Bu 
süre içinde evrimin hızı büyük bir ivmeyle  artmıştır. Bu dönemin başındaki toplam 
kara alanı, bugünkü değerinin dörtte birinden daha azdı. Kara parçaları genellikle 
alçak ve kıtalar suyla kaplıydı (Şekil 4). Okyanusların bu kesintisiz uzantıları 
nedeniyle, uçlaklarla (kutuplar) eşlek (ekvator) arasında çok az iklim ayrımı vardı. 
İklim, aşağı yukarı heryerde ılık ve kuruydu. Yağmur ve rüzgar çok azdı. Yaşam, 
okyanusların çok derin olmayan bölgelerine kısıtlanmıştı.  
 

 
 
Şekil 4. Çok hücreli organizmalar geliştikçe yaşadıkları çevreler de köklü değişikliğe uğradı. 600 
milyon yılda kıtaların su üstünde kalan kütle oranı % 30 dan % 90 a yükseldi.   
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Büyük dalgalanmalara karşın (önceki buzul çağlar da içerilmek üzere) bu dönemin 
genel gelişimi coğrafi ayrışmalar olmuştur. Kıtalarda artık alçak denizlerle 
karşılaşılmıyor, kuru karalardan derin okyanuslara aniden geçiliyordu. İklim ansızın 
değişti. Uçlaklarla eşlek arasında büyük ısı ayrımları, şiddetli rüzgarlar ve çok yoğun 
yağmurlar ortaya çıktı. Yaşam, yaşanabilir tüm olası yörelere yayıldı ve daha büyük 
erke kaynaklarınca desteklendi. 
 
 Evrimin erken aşamalarında olduğu gibi, daha çok ayrışma, her bağlamda 
tekdüzelikten ayrılma nedeniyle erke akısında artış oldu. Soğuk uçlakları ve sıcak 
eşleğiyle günümüz iklimi, uzak geçmişin ılıman, tekdüze iklimine kıyasla çok daha 
fazla Güneş erkesi yakalar (gezegenimiz geçmişe kıyasla daha soğuk olmasına 
karşın !). 
 
 Niçin? Bu durumun sorumlusu Güneş olamaz. İklim, çok yavaş da olsa 
ısınmakta. Bu dönemde Yer'in iç kuvvetleri de biraz değişti. Kökten değişiklik 
gösteren tek şey  yaşam oldu. Altıyüz milyon yıl önce ortaya çıkan ilk çok hücreli 
yaratıklardan, bugünkü milyonlarca tür çeşitlili ğine gelindi. 
 
 Yaşamın Yer üzerinde yaptığı en önemli etkilerden biri, bitkilerin Yer iklimi 
üzerine olan etkileridir. Bitkiler, Güneş erkesini kullanarak, suyu topraktan 
yapraklarına pompalar ve buradan su buhar durumuna geçer. Bu süreç yağmur 
çevriminin sürekliliğini sağlar. Yağmuru oluşturan su damlacıkları, Güneş'in sürekli 
etkisi altında kalır ve erke soğururlar. Buhar yoğunlaşıp yağmur olarak düşerken 
salınan erke, Yer'in rüzgar dizgesinin oluşumuna neden olur. Nemli havayı 
okyanuslardan karalara ve dağlara taşıyan bu rüzgarlar, daha fazla yağmur 
yağmasına ve daha fazla erke salınmasına neden olur. Bu süreç, Yer yüzeyini 
soğutur ve bitki yaşamı ve tüm Yer konuşlu organizmalar için kullanımda olan su 
niceliğini, dev boyutlarda arttırır. Karalardan denizlere sızan besinler, oradaki 
yaşamın da artmasına neden olur. Uçlaklarda en yoğun biçimiyle gözlenen Yer'in 
soğuması, daha fazla rüzgar ve yağmur uyartarak erke akısındaki artışa katkıda 
bulunur.  
 
 Örneğin, yirmi milyon yıl önce ilk kez geliştiklerinde, otlar, kıtaların iç 
bölgesinde o zaman çöl olan bölgeleri kaplamıştı; suyu toprakta tuzaklayarak ve onu 
havaya taşıyarak, sıcak olan iç bölgelerin soğumasına neden oldular. Böylece hızlı 
soğuma eğilimi başladı, ilk kez Antarktika'daki buz bölgesi oluştu. İkiyüz milyon 
yılda Yer'in ilk buzulu ortaya çıktı. Soğuma, daha nemli hava üretti, bitki örtüsü 
arttı; buzul çağında doruk noktasına ulaştı ve son ikiyüz milyon yıl boyunca, buzul 
çağları arası dönemde, soğuma sürdü. (Bugün, tropik bölgelerdeki yağmur 
ormanlarının kesilmesi sonucunda bu etkinin, belki de, tersini gözlüyoruz. Bu 
ormanlar, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla iki veya üç kez daha fazla yağmuru 
çevrime sokuyor ve rüzgar oluşumu için gerekli erkeyi üretiyor. Çevrimi ortadan 
kaldırdığımız zaman, soğuma etkisini hemen durduruyoruz. Bununla birlikte 
atmosferdeki erke akısı ve tüm Dünya'daki rüzgarlar azalıyor. Bunlarla birlikte, 
nemli havanın deviniminden kaynaklanan ve kıtaların iç bölgelerine değin sızabilen 
yağmurlar da azalıyor. İnsanların tarıma yönelik orman katliamları, büyük bir 
olasılıkla tüm Dünya'da bir ısınmaya neden oluyor. Bu etki, sera etkisine neden olan 
karbondioksit gibi gazların etkisinden daha fazladır. Bu yüzyılın başlıca ısınma 
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eğilimi gösteren dönemi, 1920-1940 ve 1980'li yıllardır. Bu dönemlerin hiçbiri 
sanayi gelişimini içermiyor. Ancak, her iki dönemde de dev boyutlarda orman 
katliamları ve 1930'larda da tarım alanlarının katliamı olmuştur.) 
 
 Dirimsel süreçler, jeolojik süreçler yardımıyla da yüksek erke akısına katkıda 
bulunmuş olabilir. Örneğin yüz milyon yıl önce, kökleri daha derin olan ve daha 
yaygın olan çiçekli bitkiler, dinazorların nesli tükendikten otuzbeş milyon yıl sonra, 
kıta coğrafyasındaki büyük değişikliklere katkıda bulunmuştur. Dinazorların çağı 
olan Mesozoic dönemin tamamında dinazorlar, kıta özeklerindeki alçak denizlerin 
çevresinde bulunan bataklık yörelerde yaşıyordu. Kıyı şeridinin dalga devinimleriyle 
aşınmaya uğraması ve bitki yakalayan sedimentler yoluyla oluşan deltalar arasındaki 
dengenin çok az da olsa bozulması, bu denizlerin hızla ortadan kalkmasına neden 
olacaktı ki bu durum, gerçekten de altmışbeş milyon yıl önce gerçekleşti. Dengedeki 
bu bozulma, kıyı bitkilerinde daha etkin köklerin gelişmesi ve sedimantasyonun 
artmasıyla ortaya çıkmış olabilir. Kıta iç bölgelerinin çoğunu kaplayan alçak 
denizlerin ortadan kalkması, daha değişken bir iklim yaratmıştır. Kıtaların iç 
bölgeleri, kışın daha soğuk ve yazın daha sıcak olmaya başladı. Bu sıcaklık 
ayrımları, rüzgar ve yağmurları arttırdı ve yaşam için kullanımda olan erkenin 
artımına katkıda bulundu. 
 
 Süregelen yaşam evrimi, çevrenin değişmesine neden olurken, karşılığında, 
çevre değişikli ği de evrimin hızlanmasına neden oluyor. Daha sert kıta iklimleri, 
memeliler gibi çabuk değişen iklim koşullarına uyabilecek organizmalara 
gereksinim duyuyordu. Bu organizmalar, hemen hemen iki yüz milyon yıllık dinazor 
üstünlüğünü sona erdiriyor, dinazorların neslinin tükenmesine neden olmasa da, bu 
tükenişe katkıda bulunuyorlardı. (Son yıllarda, dinazor neslinin tükenişi, Yer - 
Kuyruklu yıldız çarpışması gibi, tamamen gelişigüzel ve dış bir etkene bağlanmaya 
çalışılıyor. Bu görüşün savunucularının şu soruyu yanıtlamaları gerekiyor:  kuyruklu 
yıldız çarpma modeli, kıta içi denizlerin kurumasını nasıl açıklıyor? Bu denizlerin 
kuruması, Mesozoic çağın sonu ve dinazor neslinin tükenmesiyle eş zamanlıdır.) 
 
 

EVRİM SÜRECİ 
 
 Yer'deki yaşam, erke kullanımını ve yeniden kullanım etkinliğini 
sınırlamaksızın arttıran bir süreçtir. Altıyüz milyon yıl boyunca evrim, hiçbir zaman 
düzensiz, amaçsız bir süreç olmamıştır. Dirimküre, Yer'deki çevrenin değişimi 
sürecinde, giderek artan bir ivmeyle denge durumundan uzaklaşmıştır. Bu 
uzaklaşmanın nesnel ölçüsü erke akısıdır. Yaşam, Prigogine'in genel modelini 
doğrularcasına, ard arda gelen değişik biçimlerden geçerek evrimleşmiştir. Herbir 
biçimin kendi doğal sınırları vardır. Bu sınırları ancak bir sonraki biçim aşabilir. 
 
 Tüm bu sürecin erke kaynağı olan Güneş'in erke çıktısı çok az değişmiş 
olmasına karşın, dirimküredeki erke akı yeğinliği artmasını sürdürdü. Erkenin 
sürekli artan yeniden kullanımının önünde hiçbir engel yoktu.  
 
Yer'deki yaşam, erke kullanımını ve yeniden kullanım etkinliğini sınırlamaksızın 
arttıran bir süreçtir. Altıyüz milyon yıl boyunca evrim, hiçbir zaman düzensiz, 
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amaçsız bir süreç olmamıştır. Dirimküre, Yer'deki çevrenin değişimi sürecinde, 
giderek artan bir ivmeyle denge durumundan uzaklaşmıştır. Bu uzaklaşmanın nesnel 
ölçüsü erke akısıdır. Yaşam, Prigogine'in genel modelini doğrularcasına, ard arda 
gelen değişik biçimlerden geçerek evrimleşmiştir. Herbir biçimin kendi doğal 
sınırları vardır. Bu sınırları ancak bir sonraki biçim aşabilir. 
 
 Ancak, nasıl olur da milyonlarca türün evrimi, bir bütün olarak dirimkürede 
bulunan erkenin artmasında toplu rol oynayabilir? Bu süreç, dirimküre veya bir dış 
yaratıcının bilinçli bir planlamasını gerektirmiyor. Ancak bu sürecin, Darwin'in, 
Thomas Malthus'un aşırı nüfus kuramından türettiği evrimsel mekanizmalardan ayrı 
bir mekanizmaya gereksinimi vardır. Çağdaş dirimbilimciler, evrimi, türlerin, 
yetersiz besin depoları için verdikleri savaşım olmaktan çok, türlerin, toplam besin 
depolarını arttıracak ve böylece paylarına düşen besinleri alacak biçimde 
gelişmeleri olarak tanımlamaktadır. 
 
 Aslında, yalnızca belli türler değil, tüm ekosistem evrim geçirmektedir. 
Evrimi biçimlendiren şey, olası tüm yanlarıyla çevrede akan toplam erkedir. Türler 
tek başlarına kendi nesillerini sürdüremez, diğer türlerle birlikte oluşturduğu türler 
ağına gereksinimi vardır. 
 
 Örneğin, daha etkin buharlaşma yapabilen ağaçların bulunduğu bir yörede 
yağmur, dirimkürenin diğer yörelerindeki yağmurdan çok daha fazla olacaktır. Bu 
ağaçlar ve onların neden olduğu aşırı yağmur, küçük ölçekli dalgalanmalara ve 
zamanla bu dalgalanmaların büyümesine neden olacaktır. Bu aşırı yerel yağmurlar 
ekosistemin genişlemesini, arkadan daha fazla yağmurları ve sonunda yerel değil, 
tüm Dünya'da genel bir iklim değişikli ğini getirecektir. 
 
 İklimde ortaya çıkan özgün değişikliklerin sürebilmesi için çok sayıda türün, 
aşağı yukarı eş zamanlı evrim geçirmesi gerekir. Örneğin otların gelişmesi, 
atmosferdeki karbondioksidin olabildiğince azalmasına neden oldu; eğer otla 
beslenen hayvanlar gelişmemiş olsaydı, sonuç felaket olabilirdi. Ot yiyen hayvanlar, 
karbondioksit üretip, bu molekülün atmosfere geçmesini sağlar. Benzer şekilde, 
çiçekli bitkiler, eğer onların polenlerini taşıyan arı ve kelebekler olmasaydı, evrim 
geçiremezlerdi. Böylesi eş zamanlı evrim hiç de anlaşılmaz, gizemli bir durum 
değildir. Türleri artan yerel ekosistemlerde toplam erke artarken, tersi bir durumda 
erke depoları ya geriler, ya da durgunluğa uğrar. Kısacası, yarışma gerçekten de var, 
ancak bu yarışma, yerel ekosistemler arasında varolan erke akısı için savaş vermek-
ten çok, erke akısını arttırmak için verilen bir yarışmadır: bu koşuşturma, doğal 
olarak çevre değişikli ğine neden olur. Ancak değişiklik, yaşamın daha da 
ilerlemesine yardımcı olacak biçimdedir. 
 
 Ancak şu noktayı vurgulamalıyız ki, bu, özdevimli (otomatik) bir süreç 
değildir. Ondokuzuncu yüzyılın kavramı olan, yukarıdan gelen bir emirle 
ayarlanmış, doğrusal bir gelişim eğrisi gösteren bir süreç değildir. Uzun erimli bir 
eğilim ve gelişme çizgisi olan bu süreç, bunalımları ve uzun süren gerilemeleri 
dışlamaz. Aslında bu tür bunalımlar evrimin kaçınılmaz yanlarıdır. Şekil 17 de 
görüldüğü gibi, dirimküre genişlemesini sürdürmesine karşın tüm ekosistem, 
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ulaşabileceği sınırlarına ulaşıp çöktükten sonra sürekli bunalımlar ve kitlesel 
yokolmalarla karşı karşıya kalmıştır. 
 
Kısacası, yarışma gerçekten de var, ancak bu yarışma, yerel ekosistemler arasında 
varolan erke akısı için savaş vermekten çok, erke akısını arttırmak için verilen bir 
yarışmadır: bu koşuşturma, doğal olarak çevre değişikli ğine neden olur. Ancak 
değişiklik, yaşamın daha da ilerlemesine yardımcı olacak biçimdedir. 
 
 Yeni dizge, evrimini düzgün bir biçimde sürdüremeyebilir. Zaman zaman 
öyle olur ki, bir yaşam biçimi genişlemesini beceremeyebilir. Bu durumda o yaşam 
biçiminin yerine geçecek bir diğeri de gelişemez. O zaman bir gerileme 
sözkonusudur. Geriye, denge durumuna doğru bir gerileme başlar. Yeni koşullar 
altında, yeni bir ekosistem gelişinceye dek erke akısında bir azalma olur. Böylesi bir 
gerileme, örneğin, yaklaşık 250 milyon yıl önce Mesozoic dönemde başladı. Bu 
dönemin başlangıcı, sürüngenlerin gelişiminden hemen sonraydı.  
 
 Yaşadığımız dönemde olduğu gibi, iklim giderek çok çeşitlilik göstermeye 
başladı. Yaygın bir buzullanma ve kıta alanlarının giderek artması gündeme geldi. 
Bu artış, belki de, tek bir dev kıta olan Pangaea'nın geçirdiği kıta sürüklenmesi 
sonucunda oluşmuştur. Bu kıtanın boyutları, okyanusların iklim üzerine olan ılıman-
laştırıcı etkisini azalttı. Ancak, artan erkeyi kullanacak hiçbir yeni bitki veya hayvan 
türü gelişmedi. O dönemde varolan ekosistem, yoğun bir biçimde ılıman kıyı 
koşullarına bağlıydı. Ancak, bu uygun koşullar giderek azaldı. Kullanılabilir erke 
akısının azalması sonucunda, uzun dönemleri kapsayan kitlesel yokolmalara tanık 
olduk.  
 
 Kıtalar yeniden alçak denizler geliştirinceye ve iklim ılıman oluncaya değin 
dirimküredeki büyüme (familya veya organizma sayısıyla ölçülür) durdu. 
Dinazorların baskın olduğu yeni bir ekoloji gelişti ve bu ekolojiyle birlikte de daha 
çeşitli bir ekoküre ortaya çıktı. 
 

SOSYAL   DEVRİM  
 
 Son iki milyon yıl içinde ortaya çıkan, buzul çağlarıyla buzullar arası ılık 
dönemde gidip gelen bu hızlı değişken iklim, çevrede, davranış biçimlerini kökten 
değiştirebilen canlı türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
 
 Maymun, goril ve insan gibi memeliler, toplumsal yaşamın devreye 
girmesiyle davranış biçimini değiştirme gizilgücüne sahiptir. Bu davranış biçimi, 
kalıtsal değil, öğrenilmiş bir davranış biçimidir. Günümüzde, doğada yaşayan 
maymunların hem çevre, hem de davranış biçimlerini değiştirdikleri ve başkalarının 
yaptığı birçok şeyi öğrendikleri gözlenmiştir. Örneğin, şempanze ve goriller, zaman 
zaman aygıt kullanmayı becerirler.  
 
 İki önemli değişiklik sınırlı yetenekleri giderek daha karmaşık toplumsal 
davranışlara dönüştürmüştür. Bunlardan birincisi, yapılmış aygıtları yalnızca 
kullanmak değil, daha önemlisi, aygıt yapmaktır. Paleontologlara göre, taş balta ve 
bıçak gibi erken dönemde yapılmış olan aygıtlar, maymundan insana geçişte önemli 
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rol oynamıştır. Atalarımız, aygıt yaparak çevrelerini sınırsız bir değişime 
uğratmışlardır; çünkü aygıtlar, diğer aygıtların yaratılmasında kullanılır. 
 
 İkinci değişiklik, gerçek dilin gelişmesiydi. Bu, simgesel bir dildi; sesler, 
olayları tanımlıyor, somut ve anlık koşullardan kavramlar türetiliyordu. Bu gelişme, 
atalarımızın birbiriyle, örnek ve öykünmeden  ayrı bir davranış biçimiyle iletişim 
kurmasını sağlıyordu. Toplumsal yaşamda öğrenme olanakları önündeki kısıtlamalar 
yıkılmıştı. 
 
 Dil geliştirme ve aygıt yapma yeteneklerinin birlikteliği (el ve us), insanları 
diğer canlı türlerinden ayırdı ve üçüncü tür evrimi, toplumsal evrimi başlattı. Yeni 
varoluş biçimleri ortaya çıktı. İnsanlar arasındaki yeni yardımlaşma biçimi, doğanın 
değiştirilmesinde yeni yöntemlerin türemesine neden oldu. 
 
 Dirimsel evrim, fiziksel evrimden daha hızlı geliştiğini kanıtlarken, 
toplumsal evrim de bir başka ivme olduğunu kanıtladı.  
 
 Toplumsal evrim, ard arda gelen bir dizi aşamalardan geçmiştir. Her aşama, 
giderek daha fazla erke kullanımını getirmiştir. İlk aşama, Paleolithic dönemin 
avcıları ve toplayıcılarıdır. Bu tür, erkeyi yiyecek biçiminde bulduğu çevreye 
bağımlıydı.  M.Ö.yaklaşık 10.000 yıllarında başlayan ikinci aşama, küçük ölçekli 
tarıma dayanıyordu: çiftçiler, yoğunlaşmış tarımdan, daha büyük ölçeklerde erke 
toplamaya başladılar. Bu erke, öncekiyle karşılaştırıldığında, yüzlerce kat daha fazla 
bireyi besleyebiliyordu. Tarımın genişlemesi için, kısıtlı da olsa, hayvan erkesinden 
yararlanma çabası, tarımsal etkinliği daha da arttırdı ve ardından yeni bir nüfus artışı 
geldi.  
 
 Birinci aşama nasıl av oyunu koşullarıyla sınırlandıysa, ikinci aşama da, 
tarımın bağlı olduğu yağmur ile sınırlıydı. Bu sınır, M.Ö. 4.000 yılında yaşanan kent 
devrimiyle aşıldı. Kitlesel emek devrimine geçilip, sulamaya dayalı tarım geliştirildi. 
Ardından da Bronz çağının nüfus artışı geldi. Bu toplum da, yeğin bir tarım için 
gerekli suyun bulunması gibi bir durumla sınırlanmıştı. Bunu, Demir çağının 
uzmanlaşmış tarımı çözdü. Yunan ve Roma uygarlıkları, uzmanlaşmış tarım 
amacıyla, Güneş ve erkesini büyük boyutlarda kullanmayı öğrendi. Tahıl 
yetiştirmeye uygun olmayan alanlarda, başka ürünler yetiştirildi ve bunlar, Avrupa 
ve Akdenizde ticari amaçlarla kullanıldı.  
 
 Tüm bu toplumlar ağırlıklı olarak tarıma dayanıyordu. Tükettikleri erkenin 
büyük bir çoğunluğunu besinleri oluşturuyordu. Hayvan emeği de sınırlı bir biçimde 
kullanılıyordu. Bir insanın, hatta bir kölenin bile yapabileceği iş sınırlıydı.  
 
 Bu kısıtlamaların üstesinden gelebilen ilk toplum, ortaçağ toplumuydu. Bu 
dönemde hayvan gücünden çok yaygın bir biçimde yararlanılırken, rüzgar ve su gibi 
cansız erke kaynakları da kullanılmaya başlandı. Değirmen ve gemiler, gereksinim 
duydukları gücü kölelerden değil, bu doğal kaynaklardan elde ediyordu. Şimdi erke, 
yalnızca tarım için değil, giderek artan oranlarda sanayi için de (özellikle tekstil ve 
giysi sanayiinde) kullanılmaya başlanmıştı. 
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 Ortaçağ toplumu, daha fazla erke kullanımı aşamasına girmiş ve önceki 
toplum nüfusundan daha kalabalık bir nüfusa, daha yüksek yaşam standardı sağlamış 
olmasına karşın, rüzgar ve sudan türetebileceği erkede o da sınırlı kalmıştı. Bu 
sınırlar, çağcıl kapitalist toplumun ortaya çıkışıyla birlikte aşıldı. Başlıca erke 
kaynağı önce oduna, sonra da fosil yakıtlara (kömür, petrol ve gaz) kaydı. Bununla 
birlikte, erke tüketimi ve toplumun destekleyebileceği nüfus, dev boyutlarda arttı. 
Erkenin büyük bir bölümü yeni sanayi ve teknolojilere akarken, tarım ikinci plana 
indi.  
 
 Nasıl ki dirimsel devrimin her değişik varoluş biçiminde değişik türler ve 
ekolojik dizgeler baskın çıkmıştı, toplumsal devrimde de, erke yakalamanın her bir 
yöntemi, değişik toplumsal örgütlenmelere karşılık geldi. Paleolithic dönemin avcı 
ve toplayıcıları küçük klanlarda gruplaştılar; Neolithic dönemin çiftçileri daha büyük 
köyler, hatta Jericho benzeri kasabalarda toplandılar. Bu yerleşim birimlerinde iş 
bölümü ve uzmanlaşma gelişmeye başladı.  
 
 Bu dönemi izleyen uygar toplumlarda işbölümü, çalışan ve ne tür iş 
yapılması gerektiğine karar verenlerin oluşturduğu toplumsal örgütlenmenin 
denetimine girdi. Böylece, Bronz çağının din adamları ve kral din adamları, 
köylülerin emeğini yönlendirdi. Köylüler, toplu olarak firavuna aitti. Demir çağının 
tüccar köle sahipleri, kölelerin emeğini, bunun yanısıra, özgür köylü ve sanatkarların 
ürettiği ekonomiyi de denetliyordu. Ortaçağın kral ve lordları serflerin çalışmalarını 
düzenlerken, şehir ve kasabalarda, orta sınıf (burghers) ve sanatkarlar gelişti. 
Böylesi bir işbölümü, dünyanın işini yapan büyük bir çoğunlukla, hangi işin 
yapılması, hangi fabrikaların kurulması ve hangilerinin kapanması gerektiğine karar 
veren bir azınlık  arasında süregelmektedir. Toplumdaki bu ekonomik ayrışma, 
açıkça görüldüğü gibi, toplumun politik yapısında devasa evrimlere neden olmuştur: 
eski köylerdeki ilkel demokrasiden firavunların ilahi hükümdarlığına, eski 
dünyadaki imparatorluklara, Ortaçağın feodal monarşilerine ve diktatörlüklerine 
gelindi. 
 
 Bu aşamalar birbirini yavaş yavaş değil, dirimsel evrim sürecinde olduğu 
olduğu gibi, sert devrimlerle izlemiştir: varlığını asırlar boyu kararlı bir biçimde 
sürdüren toplumlar, bir yıl, bazen birkaç gün içinde alaşağı edilebiliyor. Bununla bir-
likte, bu tür devrimler bazen, kaçınılmaz olarak başarısız olabiliyor. Bazen, Roma 
toplumunda olduğu gibi, toplumlar en üst gelişme sınırına erişiyor, sonra çöküyor ve 
uzun süre yerine bir sonraki toplum düzeni geçmeden sallantıda kalabiliyor.  
 
 Bu tür krizler sonunda ortaya çıkan sonuç, ilerleme veya gerileme olsun, 
bireylere ve küçük gruplara bağlıdır. Prigogine'in modelinde olduğu gibi, kararsız 
toplumda, önemsiz görünen çalkantılar (gösteri, grev, çay veya kahvelerin denize 
dökülmesi) o toplumun tamamen değişmesi, yeni bir düzenin kurulması ve eski 
sınırların aşılmasına neden olur. Bu senaryonun ikizi, ancak ters yönde gelişeni de 
olabilir. Yukarıda sözü edilen çalkantılar çürür (bir ayaklanma bastırılabilir, bir lider 
politik cinayete kurban gidebilir) ve eski toplum onlarca, yüzlerce yıl sendeleyip, 
giderek artan bir karmaşa içinde gerileyip durur. 
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 Dirimsel evrimde olduğu gibi, toplumsal ilerlemede de gelişim, düzgün ve 
özdevimli bir süreç değil, uzun erimli bir eğilimdir. İnsanlığın ilerlediği  bir 
gerçektir. Bu ilerlemenin nesnel ölçümleri, artan erke akısı ve nüfus ve uzayan insan 
ömrüdür. Bunun yanısıra, bugünkü insan toplumu, nüfusun yarısı köle olan Roma 
toplumundan veya hemen hemen her bireyi bir serf olan Eski Mısır toplumundan 
çok daha iyi koşullar altındadır. 
 
 Diğer yandan, insan tarihinde ortaya çıkabilecek bir bunalımın 
çözülebileceğinin  güvencesi yoktur. Onaltıncı ve onyedinci yüzyılın Avrupa'sında 
lordlarla tüccarlar arasındaki savaş, burjuva devrimlerine ve yayılmacı bir kapitalist 
topluma neden oldu. Onaltıncı yüzyıl Japonya'sında da, benzer bir çatışmadan, 
feodalizm (uzun süren bir durgunluk döneminden sonra) utkuyla çıktı.  
 
 Bununla birlikte, uzun erimli eğilim varlığını sürdürmektedir. Yeni, hızlı 
evrim geçiren toplumlar tarih sahnesine çıktıkça hızla yayılırlar. Tıpkı binlerce yıl 
önce tarımsal toplumların ve tıpkı onyedi,   onsekiz ve ondokuzuncu yüzyıllardaki 
kapitalist toplum örneğinde olduğu gibi... Felaketler ve insanlık tarihini kirleten 
Karanlık Çağlara karşın gerçek olan şey, insanlığın sürekli olarak geliştiğidir.  
 
Dirimsel evrimde olduğu gibi, toplumsal ilerlemede de gelişim, düzgün ve özdevimli 

bir süreç değil, uzun erimli bir eğilimdir. İnsanlığın ilerlediği  bir gerçektir. Bu 
ilerlemenin nesnel ölçümleri, artan erke akısı ve nüfus ve uzayan insan ömrüdür. 

Bunun yanısıra, bugünkü insan toplumu, nüfusun yarısı köle olan Roma 
toplumundan veya hemen hemen her bireyi bir serf olan Eski Mısır toplumundan çok 

daha iyi koşullar altındadır. 
 
 Evrim oranı, yeni etkileşimlerin yaratılma oranı,  o zaman diliminde varolan 
değişik etkileşim sayısına dolaysız olarak bağlıdır. Geçen yirmibeş bin yıl içinde, 
erke kullanımındaki artış, aşağı yukarı nüfus sayısıyla orantılı olarak ivmelenmiştir. 

Tüm bu zaman içinde, kullanılan erkenin ikiye katlanabilmesi için, yaklaşık 109 
insan yaşamı devreye girmiştir. Nüfus azlığı, teknolojik ve toplumsal gelişme 
oranının düşük olduğu anlamına geliyordu. Şimdi nüfus artmış olduğundan, gelişme 
de hızla ivmelenmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5. (Üst) Kesikli çizgi ile gösterilen insan nüfusu artarken sürekli çizgi ile gösterilen toplumsal 
evrim oranı da artar. Toplumsal evrim oranı bu bağlamda yıllık erke büyüme oranı ile ölçülmüştür. 
Erke büyüme oranı arkeolojik ve tarihsel veriler ışığında değerlendirilmiştir. (Alt) Eğer erke büyüme 
oranı 1 milyar insanın yaşam süresi cinsinden ölçülürse, bu artış uzun dönemler boyunca kabaca 
sabit kalır. Ancak ard arda gelen toplum biçimlerinin ortaya çıkışı ve çöküşüne yanıt verircesine 
değişiklik gösterir. İnsan düşünce gücünü kötü bir şekilde kullanan toplumlarda  (örneğin köleci 
toplumlarda) ilerleme daha yavaştır. 

 
 Bu, tamamen usa yatkın bir bağıntıdır. Doğal olarak, köleci toplumlarda 
olduğu gibi, insanın düşünsel yeteneklerini kötü kullanan toplumlarda da toplumsal 
gelişme oranı, göreceli olarak daha düşüktür. Diğer yandan, Elizabeth dönemi 
İngiltere'sinde olduğu gibi, bireylerin sunduğu yeniliklere olanak tanıyan toplumlar-
da ise, ilerlemeler daha hızlı ve düzgün olur. 
 
 Kısacası, insanlığın bildiği üç ayrı evrim biçimi (fiziksel, dirimsel, 
toplumsal) karşısında  sınanan Prigogine modeli, başarılı olmuştur. Gerçek olan 
ilerlemedir. Denge durumundan uzaklaşma yönündeki devinim, sınırları olmayan 
bir süreç olarak tanımlayabileceğimiz erke akısındaki büyüme, karşımıza doğal ve 
anlaşılabilir bir olay olarak çıkmaktadır. Etkileşimler erke yakalayarak büyür ve 
eninde sonunda, türü ne olursa olsun doğal sınırlarına erişir. Daha sonra kararsız 
duruma gelir, eski etkileşimler temelinde yeni etkileşimler ortaya çıkar ve bu yeni 
etkileşimler, kendisini, başlangıçta küçük çalkantılar olarak sergiler. Bu 
çalkantılardan bazıları erkeyi eski etkileşimlerden daha çabuk yakalar, ani bir 
devinimle eskileri yerine daha karmaşık olan yenilerini geçirir, daha fazla erke 
yakalar ve bu erkeyi, daha etkin bir biçimde yeniden çevrime sokar.  
 
 Ne zaman ki, yeni varoluş biçimleri ortaya çıkmaz, eskileri varolan erkeyi 
tüketir, işte o zaman, denge durumu ortaya çıkar. Varolan erkenin genişletilmesi 
sırasında değişik süreçler arasında yaşanması gereken, yardımlaşmaya dayalı 
yarışma yerine, başka türden bir yarışma, azalan erke akısının yokoluşuna neden 
olur. Dirimsel evrim bağlamında bu durum, salgın hastalıklara ve kitlesel 



188 
 
yokoluşlara; toplumsal evrim bağlamındaysa, son Roma imparatorluğunda 
görüldüğü gibi, zalim ve kendi kendini tüketen toplumların varlığına neden olur. 
 
 Prigogine'in de belirttiği gibi, esas vurgusu ilerleme ve devrimci değişiklik 
üzerine olan ve kendisine ait fiziksel kuram, 1960'lı yılların sonlarına doğru ortaya 
çıkmıştır. Bu dönem, sıkıntılı yüzyılımız içinde, hızlı ve çalkantılı toplumsal 
dönüşümlerin olduğu bir dönemdir. 1960'lı yıllar, ilerlemeyle gerilemenin, toplumsal 
değişim isteminde bulunanlarla, böylesi bir istemin olası olmadığı görüşünü 
savunanlar arasındaki çatışmanın geliştiği bir dönemdir. Kötümser olanlar, bu 
sonucu, 1960'lı yıllarda başlayan maddi gelişmedeki yavaşlamaya bağlamışlardır. 
Büyük Patlama evren modeli ve termodinamiğin ikinci yasasının kötümser 
öngörülerine kananlar, gelişmedeki bu durgunluğu doğal bir eğilim sandılar. Ancak, 
toplumsal ilerlemenin yenilendiğine inanan diğerleri, bilimsel dünya görüşüyle 
ilerlemeyi bütünleştiren bir görüş geliştirdiler. 
 

SONSUZLUĞUN   GERİ   DÖNÜŞÜ 
 
 Böylece, zamana ilişkin iki aykırıkanıdan  biri çözülmüş oldu: Evren nasıl 
oluyor da termodinamik anlamda  düzensizliğe doğru bozulmaktan kaçınabiliyor? 
Ancak ikinci soru, henüz yanıtlanmamış olarak duruyor: Niçin zamanın bir yönü 
var? Eğer atomik boyutlardaki etkinlikleri tersinir yasalar yönetiyorsa, o zaman 
evren niçin tersinemez yasalara uyan atomlardan oluşmuştur? 
 
 Bu sorunun geleneksel yanıtı: "tersinemezlik, büyük ölçeklerde ortaya çıkar; 
çünkü, bu durumda, daha çok etkileşim sözkonusudur." biçiminde olmuştur. 
Prigogine, bu yanıtı çok basit gerçeklerle yadsımaktadır: evrende bir dizi süreç 
izliyoruz. Bu süreçlerden edindiğimiz bilgileri, gözlemediğimiz veya 
gözleyemediğimiz değerlere taşıyoruz (ekstrapolasyon). Bu yöntemi en küçük 
süreçten büyüğüne dek yapıyoruz.  Bir zamanlar Prigogine, "Bir düzeyden diğerine 
geçerken, tersinemezlik, gizemli bir biçimde ortaya çıkamaz." diye yazmıştı. 
 
 Tersinemezlik, küçük ölçekli düzeylere de uygulanır. Ancak bu, olası mıdır? 
Fiziğin temel etkileşimlerini tanımakta kullandığımız yasaların hepsi tersinir 
yasalardır. Prigogine'in bu soruya verdiği yanıt, 1980'li yılların ilk yarısında geldi. 
Sorunu çözerken yapmış olduğu aşamanın özünde, doğal evrene sonsuz kavramını 
yeniden sunuşu yatar. 
 
 Etkileşimlerin tersinir olması, ne anlama gelmektedir? Çarpışan bilardo 
topları örneğinde olduğu gibi, eğer belli bir zamanda, tüm parçacıkların hızını tam 
olarak geriye çevirebilirsek, dizge, başladığı konuma dönecektir; diğer bir deyişle, 
filmi ileri ya da geri saralım, aynı olaylar yaşanacaktır. Ancak Prigogine, hızlardaki 
bu ters dönmenin, kuramsal olarak bile başarılamayacağına işaret etmiştir. Bu işin 
başarılabilmesi için, olaya katılan her bir parçacığın hızına ilişkin sonsuz doğrulukta  
bilgi sahibi olmamız gerekir. Eğer dizge kararsızsa, ne denli küçük olursa olsun, 
yapılan herhangi bir yanılgı, dizgeyi, değil başlangıç noktasına, ona yakın herhangi 
bir konuma bile döndüremez. Zamanda tersinemezlik, iki temel gerçekten türetilir: 
çok basit olanları dışında tüm dizgeler kararsızdır ve biz, uzayın sürekli, dolayısıyla 
sonsuz kez bölünebilir olduğu bir evrende yaşıyoruz. Sonsuz kez bölünebilirlik 
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kavramı, çok basit dizgeler dışındaki diğer dizgelerin geleceğini belir-
leyemeyeceğimiz ve de zamanı geri çeviremeyeceğimiz anlamına gelir.  
 
 Prigogine, bu kavramı açıklamak amacıyla önce, kararlı ve kararsız dizge 
ayrımını yapmaktadır. Kararlı bir dizgeye örnek olarak, karşılıklı çekimle etkileşen 
iki cismi alalım; örneğin, Güneş'in çevresinde dolanan bir gezegen. Bu basit 
dizgede, gezegenin hızında, herhangi bir anda ortaya çıkan küçük bir değişiklik, 
gelecekte herhangi bir zamanda, belki de milyonlarca yıl sonra, gezegenin 
yörüngesinin biraz değişmesine neden olacaktır. Böylesi bir kararlılık, gerçekten 
tersinir olan dizgelere özgüdür. Kuramsal olarak, bir gezegenin hızını tersine 
çevirebiliriz. Eğer bu geri çevirme işini yaparken düştüğümüz ilk yanılgılar çok 
büyük değilse, gezegen, yörüngesini hemen hemen aynen izleyecektir. Eğer dizgenin 
kararlılığı çok az tedirgin edilirse, gezegenin milyonlarca yıl sonraki konumunu 
doğru bir biçimde öngörebiliriz. Yörünge önceden belirlenmiştir. 
 
 Ancak bu tür basit dizgeler oldukça enderdir. Genel anlamda bu tür dizgeler, 
doğadaki yaklaşık durumları veya doğadan türetilmiş soyutlamaları temsil eder. 
Modeli biraz daha gerçekçi kılmak amacıyla, bu dizgeye bir cisim daha ekleyelim: 
Güneş'in çevresinde dolanan, ancak gezegenin çekim alanından etkilenen bir 
kuyruklu yıldız (kuyrukluyıldızlar, gezegenlerden, özellikle Jüpiter'den etkilenirler.). 
Bu durumda elimizdeki dizge artık kararsız bir dizgedir. Gezegenimiz, Güneş'in 
çevresinde "sonsuza değin" dolanacaktır, ancak, sonlu sayıda yörünge çizdikten 
sonra kuyruklu yıldız, kaçınılmaz olarak gezegene o denli yaklaşacaktır ki, sonunda 
Güneş dizgesi dışına fırlatılacaktır.  
 
 Bu dizge kararsızdır, çünkü kuyrukluyıldızın hızında ortaya çıkan çok küçük 
bir değişiklik, aynı cismin konumunu zamanla eksponansiyel olarak değiştirir. 
Kısacası, bugün, kuyruklu yıldızın hız ölçümünde son derece küçük bir yanılgı da 
yapılmış olsa, göreceli olarak kısa bir zaman sonra (örneğin, birkaç yörünge sonra) 
kuyrukluyıldızın konumunu kabaca da olsa öngörmek ya da Güneş dizgesi dışına 
fırlatılıp fırlatılamayacağını öngörmek olası değildir. Benzer şekilde, eğer kuyruklu 
yıldızın hızını ters yöne çevirirsek, yapılabilecek en küçük bir yanılgı, zamanla hızla 
büyüyecek ve kuyruklu yıldızın başlangıç yörüngesine dönme olasılığı çok çok 
küçük olacaktır. 
 
 Bu durumu sergilemek amacıyla, Prigogine'in Texas Üniversitesi'ndeki 
çalışma arkadaşı T.Petrosky, bilgisayar simülasyonu yöntemini kullanmıştır. Model, 
yalnızca Güneş ve Jüpiter'den oluşan bir dizgede, bir kuyrukluyıldızın dizgeden 
tamamen fırlatılmadan önce kaç yörünge tamamlayacağı öngörülmeye çalışıldı. 
Modelde, yalnızca yörünge hesaplarındaki doğruluk değiştirildi. Eğer hızlar 
milyonda bir doğrulukla hesaplanırsa, modele göre kuyrukluyıldız, dizgeye 757 
yörünge boyunca bağlı kalacaktır. Doğruluk iyileştirilir ve yanılgı on milyonda bire 
düşürülürse, kuyrukluyıldızın dizgeye bağlılığı 38 yörünge olacak; yüz milyonda bir 

yanılgı, 235 yörüngede; 1016 da bir yanılgı, 17 yörünge olacaktır. Doğruluk 
derecesinin artması, öngörülerin tek bir çözüme doğru yayılma eğilimi 
göstermediğini sergilemiştir. Hızına ilişkin mutlak ve sonsuz bilgi sahibi olmaksızın 
ve hesaplamalarda sonsuz doğruluk sağlanmaksızın, bir kuyruklu yıldızın yörüngesi 
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öngörülemez. Ancak, bu bir "şans" etkisi değildir . Kuyrukluyıldız, yörüngesinin her 
noktasında, simülasyona programlandığı gibi, çekim yasalarının tam bir denetimi 
altındaydı. Öngörülemezliğin nedeni, üç cisim etkileşmesinden kaynaklanan 
kararsızlıktır.  
 
 Ancak bu durum, bizim, geleceğe ilişkin yararlı öngörüler yapamayacağımız 
anlamına gelmez. Eğer öngörüde bulunmak istediğimiz zaman dilimi yeterince 
kısaysa, öngörüde bulunabiliriz. Kararsız dizgeler için bu zaman limiti, dizgeyi 
oluşturan parçacıklar arasında geçen zamanla ölçülür. Bir kuyruklu yıldız için bu 
limit, tek bir yörüngedir; bir gaz için ise saniyenin çok küçük bir dilimidir. Bununla 
birlikte, yararlı istatistik öngörülerde de bulunabiliriz; kuyrukluyıldız dizgeden, 
belki de 150 yıl sonra kurtulacaktır. Birçok dizge kararlı duruma yeterince yakın 
olduğundan, bunların kararsızlığını boşlayabiliriz. Çünkü, bu dizgelerin karar-
sızlıklarının büyüme oranı, kaygılanmamıza gerek bırakmayacak denli uzundur. 
Örneğin, Güneş dizgesindeki gezegenlerin yörüngeleri, günümüzden yirmi milyon 
yıl sonrasına değin olan zaman diliminde öngörülebilir olmasına karşın, bu zamanın 
aşılmasıyla birlikte öngörülemezlik başlayacaktır. Değişik amaçlı uzay yolculuğuna 
gönderilen uydular, mutlak biçimde kararlı, öngörülebilir ve tersinirdir. 
 
 Benzer şekilde, hemen hemen tüm elektriksel ve mekanik aygıtlar da 
kararlılık üzerine tasarlanmıştır. Bu nedenle, tersinir yasalar bu aygıtlarda oldukça 
iyi i şlerliktedir.  
 
 Görüldüğü gibi, bizim, zamanın tersinir olduğunu varsayan yasalarımız, 
yalnızca gerçeğe yaklaştırmadır. Eğer, herhangi bir dizgede, parçacıkların 
devinimini geriye çevirebilir ve onların eski yörüngelerini aynen izlemelerini 
sağlayabilirsek, bu durumda, zaman gerçekten tersinir olabilir. Ancak daha önce de 
öngördüğümüz gibi, bu, sonsuz doğruluk gerektiren bir işlemdir ve 
gerçekleştirilemez. Bu durum, bizim bilgilenme sürecimize bir sınır dayatamaz. 
Bunun nitel bilinçle bir ilgisi yoktur. Yalnızca, ne yapılabileceğinin  bir sınırıdır. 
Kuramsal olarak olası hiçbir süreç, bu hızları sonsuz doğrulukla geri çeviremez.  
 
 Kısacası, zamanda tersinemezlik, dizgenin kararsızlığından türetilir. Küçük 
ölçekli dizgeler de içerilmek üzere tüm gerçek dizgeler, şu veya bu biçimde 
kararsızdır. Bazı dizgelerse o denli yavaş evrim geçirir ki, bunlara kararlı dizgeler 
diyebiliriz. Yalnızca, tüm etkilerden düşsel olarak arındırılmış, soyut dizgeler mutlak 
bir biçimde kararlı olabilir. "Tersinir zaman" sorunu ortaya çıkıyorsa, bu, bilim 
adamlarının, gerçeği uygun olmayan bir biçimde soyutlaştırması ve oldukça yüksek 
doğruluğa sahip eşitliklerinin mutlak ve sonsuz yanılgısızlığa sahip olduğuna 
inanmalarındandır. Nitel olan, ilizyon olan şey tersinemez zaman değil, tersinir 
zamandır. Gerçek dünya, sürekli olarak varoluşa yükselir. Bu dünya, kararsızlıklar 
ve karşılıklı etkileşimlerin öngördüğü sonsuz karmaşık bir doku tarafından yaratılır. 
Prigogine'in belirttiği gibi, "Zaman, yaratmadır. Gelecek ise yoktur." 
 
 Zamanın tersinemezliği, uzayın sürekliliği ve sonsuz bölünebirliğine 
dayandırılmaktadır. Bunu anlayabilmek için, "evren, gözlediğimiz gibi olmasaydı ne 
olurdu?" sorusunu düşünmeliyiz. Eğer uzay sonlu sayıda adımlara bölünebilseydi, 
parçacığın belli bir zamanda hangi adımda olduğunu ve hangi yöne doğru, ne denli 
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adımlarla ilerlediğini bilmemiz durumunda, kararsız dizgelerde bile, parçacığın 
gelecekteki evrimini tamamen öngörebilirdik. Bu koşullar altında, hem parçacığın 
devinimini tam olarak geri çevirmek, hem de zamanı geriye doğru işletmek olası 
olurdu. Bir bilgisayar benzeri evrenin, sonlu bölünebilirliğe sahip evrenin gerçekten 
de ne geçmişi, ne de geleceği olurdu. Bu durumda evren ancak, onu doğru "ilk 
koşullar" altında devinime geçiren bazı dış veya doğal kuvvetlerin (örneğin Büyük 
Patlama) varlığında evrimine başlayabilirdi. Küçük ölçeklerde sonlu bölünebilirliğe 
sahip olan evren, büyük ölçeklerde de , zamanda da sonlu olmalıdır.  
 
Kısacası, zamanda tersinemezlik, dizgenin kararsızlığından türetilir. Küçük ölçekli 

dizgeler de içerilmek üzere tüm gerçek dizgeler, şu veya bu biçimde kararsızdır. Bazı 
dizgelerse o denli yavaş evrim geçirir ki, bunlara kararlı dizgeler diyebiliriz. 
Yalnızca, tüm etkilerden düşsel olarak arındırılmış, soyut dizgeler mutlak bir 
biçimde kararlı olabilir. "Tersinir zaman" sorunu ortaya çıkıyorsa, bu, bilim 

adamlarının, gerçeği uygun olmayan bir biçimde soyutlaştırması ve oldukça yüksek 
doğruluğa sahip eşitliklerinin mutlak ve sonsuz yanılgısızlığa sahip olduğuna 

inanmalarındandır. Nitel olan, düşsel olan şey tersinemez zaman değil, tersinir 
zamandır. Gerçek dünya, sürekli olarak varoluşa yükselir. Bu dünya, kararsızlıklar 
ve karşılıklı etkileşimlerin öngördüğü sonsuz karmaşık bir doku tarafından yaratılır. 

Prigogine'in belirttiği gibi, "Zaman, yaratmadır. Gelecek ise yoktur." 
 
 Biliminsanlarının bilgisayar simülasyonu kullanmalarındaki neden, programa 
en uygun ilk koşulları vererek, bir dış etken gibi davranmak istemeleridir. Bu ilk 
koşullar, genel olarak çok özgün koşullar değildir. Büyük Patlama örneğinde olduğu 
gibi, tamamen amaca uygun, gelişigüzel koşullardır. 
 
 

SONSUZLUK  VE  ÖZGÜR  İSTENÇ 
 
 Uzayın sürekliliği düşüncesi, bizi zamanın tersinemezliğine götürür. Bu 
düşünce, bilinç ve özgür istenç kavramlarına yük olan aykırıkanıların da çözülmesini 
sağlar. Evrenimizde gelecek diye birşey yok, gerçek olan şimdidir, bilincin şimdisi... 
Dört boyutlu uzaya yayılmış olan geçmiş ve geleceğin haritası, yalnızca bir 
soyutlamadır. Olası en derin bilgiye de sahip olsak, geleceğin gelişim çizgisini 
tamamen öngöremeyiz. Bu nedenle özgür istenç gerçektir. Bir biliminsanı, herhangi 

bir kişinin beynindeki tüm atomların konumunu, 10-10 gibi bir yanılgı payı ile de 
biliyor olsa, bu biliminsanı , o kişinin bir sonra ne yapacağını bilemez.  
 
 Bu belirsizlik, şans sonucu ortaya çıkan bir durum veya kuantum belirsizliği 
değildir. Beyin de olabildiğince karmaşık ve kararsız bir dizgedir. Beynin davranışı, 
çeşitli etkileşimlerle belirlenir. Bu etkileşimlerin çıktısı, sonsuz küçük kaymalar 
nedeniyle kökten değişikli ğe uğrayabilir. Eğer beynin işlevleri bir bilgisayarınki gibi 
olsaydı, durum böyle olmayacaktı. Benzer şekilde, ne denli karmaşık olursa olsun 
bir bilgisayar da zeki bir yaratık olamaz. Çünkü bilgisayarın tüm etkileri, tamamen 
öngörülebilir cinstendir. Ayrı bir işlem, hiç bir değişikli ğe uğramaksızın sonsuz kez 
yinelenebilir. Bununla birlikte, beyin üzerine yapılan deneysel çalışmalar, beynin, 
bir bilgisayar gibi davranmadığını kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde açıkça 



192 
 
sergilemiştir. Nöronlar birbirlerine belli yollardan sinyal gönderir. Bunun yanı sıra, 
beynin içinde genel bir elektromanyetik alanın oluşumuna da katkıda bulunurlar. Bu 
manyetik alan, beyin dalgası veya EEG (electroencephalogram) biçiminde gözlenir. 
Sürekli değişen bu alan, her bir beyin hücresini etkiler. Diğer tüm kararsız dizgeler 
gibi beyin de, yerel olmayan işlevler sergiler. 
  

 
 
Şekil 6. Beyin üzerine araştırma yapan araştırmacılar beynin elektromanyetik alanının, üzerinde 
deney yapılan kişinin ne düşündüğü ile ilişkili olduğunu saptadılar. Deney yapılan kişilere 6 değişik 
grupta toplanmış sözcükler gösterildi. Bu gruplar, "güzel" gibisinden iyi ve "suç" gibisinden kötü 
sözcükler içeriyordu. Çağrıştırıcı sözcüklerin zaman grafiği birbirinden olabildiğince ayrı dağılımlar 
ortaya çıkarmıştır. (a) Bilgisayar, üzerinde deney yapılan kişinin ne tür sözcükler grubu gördüğünü 
tahmin edebilir. Beyin dalga desenleri olarak tanımlayabileceğimiz EEG lerin bir çok kişi için aşağı 
yukarı aynı olduğu saptanmıştır. Değişik anlamlı ancak ses uyumlu iki sözcük kullanıldığında değişik 
beyin dalgaları ortaya çıkar (b). Değişik tür duyguların değişik beyin dalga desenleri ürettiği 
bulunmuştur. (c) de, sesle elde edilen uyarının (üst) görsel uyarıyla elde edilen desenden tamamen 
ayrı olduğu görülüyor. Tüm bu deneylerde, milyarlarca nöronu uyum içinde tepki gösteren beynin 
uyumlu elektromanyetik desen ürettiğini görüyoruz.    

 
 Her bir kısmın davranışı, diğer tüm kısımların davranışınca etkilenir; dizge 
bir bütün olarak davranır. Sürekli değişen bu düşünsel akı ve onun elektromanyetik 
alanları, bir bütün olarak ele alınmalı ve bu varlığın bilinç denen olayla, öz algılama 
denen olayla ilişkisi kurulmalıdır. (Şekil 6) Bir kişinin özgün tepkilerini ve genel 
özelliklerini belirleyen şey, işte bu birleşik dizgedir. 
 
 Herhangi bir dizgenin kendi sınırları içinde öngörülebilir olduğu gibi, insan 
davranışının da geniş ölçüde öngörülebilir olmasını yadsımıyoruz. Tam tersine, tüm 
toplumsal etkileşimler, insan davranışının genelde oldukça öngörülebilir olduğunu 
varsayar. Uzun süredir evli olan çiftler, çoğu koşullar altında eşlerinin nasıl 
davranacağını, oldukça doğru öngörebilir.  Ancak, Mozart'ın eşi, onu ne denli iyi 
anlamış olursa olsun, onun bir sonra ne besteleyeceğini öngöremezdi (Besteye 
başlayıncaya değin, Mozart'ın kendisi de bilemezdi.). Davranış biçimini, derin 
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krizlerin ortaya çıktığı günlük yaşamdan ayrı koşullarda öngörmek de olası değildir. 
Bu koşullar altında, veya yeni bir şeyin ortaya çıktığı anlarda ne olacağına, beyin 
etkinliklerinin tüm dinamik deseni karar verir. Bu desen, doğal bir öngörülemezliğe 
sahiptir. Bu deseni öngörmek, sonsuz bilgi gerektirir.  
 
 Kararsızlık, insan beyninin tüm dizgelerle paylaştığı bir özelliktir. Değişik 
boyutlarda da olsa tüm dizgeler, belli derecede bir bilinç veya "özgür istenç"'i 
paylaşmalıdır. Bilinç, özünde, yeni davranış biçimi, yeni etkileşim ve yeni ilişkilerin 
üretilmesidir. Yeni ilişkilerin üretilme oranı ne denli büyük ise, davranış biçiminin 
öngörülebirliği o denli az ve bilinç düzeyi de o denli yüksektir. Bu durumu, biz, 
kendimizde sınamışızdır: bisiklet veya araba kullanmasını öğrenmek, oldukça 
yüksek bilinç gerektiren bir etkinliktir; ancak bir kez özdevimli, veya değişmeyen 
bir duruma girdi mi, tamamen bilinçsiz bir eylem olur. Benzer şekilde, kedi veya 
köpek gibi, davranış biçimleri daha esnek ve daha öngörülemez olan hayvanların 
bilinci, karınca gibi, davranış biçimleri kesin olarak öngörülebilir olan hayvanların 
bilincinden daha yüksektir. 
 
 Bilinç, doğal olaylar sürekliliğinin bir parçası olarak görülebilir. Bu nedenle, 
bilinci, bilimsel araştırma alanının dışında bırakmak doğru olmaz. Bilim adamları, 
"Kırmızı rengin yarattığı duyu nedir? Desendeki ne tür değişiklikler bu duyguya 
karşılık gelir?" gibisinden sorular sorabilir. Yine bugün, bilim adamları, "Retina, ne 
tür bir mekanizmayla gülden gelen ışığı algılar?" sorusunu sorabilir. Yararlı bir 
yanıtın bulunması, belki onlarca yıl sonra olacaktır. Ancak, en azından bilinci, artık, 
doğaüstü alanın değil de, doğanın bir parçası olarak düşünmeye başlamalıyız.  
 
 Görüyoruz ki, evrimi dayatan ve dizgeleri denge durumundan uzaklaştıran, 
aynı kararsızlığın ta kendisi, bilinç ve özgür istenç gibi olayların da özeğinde 
yeralmaktadır. Evrimin daima ileriye doğru gitmesine izin veren şey, yeni 
kararsızlıklar, öngörülmesi olanaksız olan erke yakalama biçimleridir. Bilincin 
temelini oluşturan şeyler, sözü edilen öngörülemezlik ve yeni ilişki üretimidir.  
 
 Bir dizi ili şki ve bu ilişkilerde ortaya çıkan kararsızlıkları anlayabilir ve bu 
anlayış temelinde öngörüler yapabiliriz. Bu, bize, bilimsel bilgi kazanma gücü ve bu 
bilgileri teknolojide kullanma  olanağı  verir. Ancak, ne hangi yeni ilişki veya 
kararsızlığın gündeme geleceğini, ne de herhangi bir yeni ilşkinin ortaya çıkıp 
çıkamayacağını öngörebiliriz. İşte bu nedenden dolayı, evrenbilimcilerin yaptığı 
gibi, evrenin bir ölüme doğru gideceğini öngörebilmek olası değildir. İşin ilginç 
yanı, evrimin özgün bir aşamasındaki bunalım sonucunda ortaya ne çıkacağının 
bilinmesini olanaksız kılan öngörülemezlik, evrimin kendisinin sona erip 
eremeyeceğinin öngörülmesini de dışlar.  
 
 Çarpıcı olan bir başka nokta da şudur: kararsızlığın gücü, sınırsız sayıda yeni 
varlık biçimlerinin yaratılmasındaki gizilgüç, uzayın sonsuz sürekliliği ile sıkı sıkıya 
ili şkilidir. Bu durum, Cusa'lı Nicholas'ın savunduğu, "doğal dünyada sonsuzluk 
vardır" görüşünün doğrulanması ve sonsuzluk kavramının, mistik dünya görüşünün 
kavramı olmaktan kurtarılıp, bilim dünyasının kavramı yapılmasının öyküsüdür. 
İnsanın yetenekleri sınırsızdır, insanın yaratıcı gizilgücü sınırsızdır; çünkü biz, 
gerçek anlamda sınırsızlığı taşımaktayız. 
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  Diğer yandan, bir de popüler yazında karşılaştığımız ve diğer dünyayla 
ili şkili bir "sonsuzluk" kavramı vardır. Aslında, sonsuzluğun, sonsuz sayılar veya 
sonsuz uzayın, diğer dünyayla hiçbir ilişkisi yoktur. Uzayın sonsuz sürekliliği kavra-
mı, çağdaş matematiğin temelini oluşturur. Bu kavram olmazsa, günümüz 
teknolojisinde kullanılan matematik hem mantıksız, hem de kendi içinde çelişkili 
olur. 
 
 Günümüzden yüz yıl önce, büyük matematikçi Georg Cantor, sonsuz sayılar 
üzerine yaptığı çalışmalarla, bu konuyu sağlam temeller üzerine oturttu. Cantor, 
sonsuz sayılarla çalışabileceğini ve bu sayıların belli yasalara uyduğunu göstermiştir. 
Cantor, yaptığı çalışmalarda, sonsuz sayılar içinde daha büyük ve daha küçük 
olanların varlığını göstermiştir: bir çizgi üzerindeki ya da uzaydaki noktaların sayısı, 
sayılabilir tüm sayılardan daha büyüktür. 
 
Çarpıcı olan bir başka nokta da şudur: kararsızlığın gücü, sınırsız sayıda yeni varlık 

biçimlerinin yaratılmasındaki gizilgüç, uzayın sonsuz sürekliliği ile sıkı sıkıya 
ili şkilidir. Bu durum, Cusa'lı Nicholas'ın savunduğu, "doğal dünyada sonsuzluk 
vardır" fikrinin doğrulanması ve sonsuzluk kavramının, mistik dünya görüşünün 
kavramı olmaktan kurtarılıp, bilim dünyasının kavramı yapılmasının öyküsüdür. 
İnsanın yetenekleri sınırsızdır, insanın yaratıcı gizilgücü sınırsızdır; çünkü biz, 

gerçek anlamda sınırsızlığı taşımaktayız. 
 
 Cantor'dan yüz yıl sonra, içlerinde bilim adamlarının da bulunduğu çoğu 
kişinin,"  maddi dünyada sonsuzlukların bulunmasının olası olmadığını" savunan 
Aristo'nun izinden gitmesi, şaşırtıcı değil ama tuhaf! Din öğretisiyle uğraşan çoğu 
kişinin görüşüne göre sonsuzluk, yalnızca tanrının bir özelliğidir. Sayılara ve bir sayı 
olarak sonsuzluğa ilişkin mistik kavramlar yeni değildir: bu kavramların izleri, 
sayıları tanımlarken kullandığımız sözcüklerde yatmaktadır: irrasyonel sayılar, 
transandantal sayılar, sanal sayılar. İrrasyonel sayılar (  √ 2   gibi) hiç de akla yatkın 
olmayan sayılar değildir: bu sayıları kesirli sayılar gibi gösteremeyiz, ancak bir 
üçgenin kenar uzunluğunu bulmak istediğimizde, bu sayılar yararlıdır. Pi ( π ) gibi 
bir transandantal sayı, bir cebirsel eşitli ğin çözümü olamayabilir, ancak, günlük 
deneyimlerimizde bu sayı, hiç de transandantal değildir; eğer bir çemberin çevre 
uzunluğunu  bilmek istiyorsak, pi sayısı, olmazsa olmaz bir çarpandır. Eksi birin 
karekökü ( √-1) gibisinden bir sanal sayı da, yalnızca düşlerimizde olan bir sayı 
değildir. Bu sayılar, örneğin radyo gibi, elektrik devrelerinden oluşan aygıtların  
yapımında kullanılmaktadır. Benzer şekilde, eğer uzay ve zamanın doğasını ve 
evrenin evrimini yöneten gerçek kararsız süreçleri anlamak istiyorsak, sonsuz 
sayılara gereksinimimiz vardır. Eski çağlarda, matematikçiler, hiçbir özelliği 
olmayan olağan sayılara mistik isimler vermiştir. Çünkü bu matematikçiler, tıpkı 
atalarımızın (ve günümüzdeki çoğu kişinin) yaptığı gibi, örneğin 13 sayısına gizemli 
bir güç biçtikleri gibi, bazı sayıların güçlü olduğuna inanmışlardır. Gizemli sayıların 
kaynağını ve günümüzdeki uzantılarını, Pisagor'un kuramlarını incelerken 
görmüştük. Ne sonsuzluğu evrene ilişkin tanımlamalarımızdan, ne de 13 sayısını  bir 
gökdelenin katlarına verdiğimiz sayılardan düşmek gibi bir davranışa girmemize 
gerek vardır. Ancak ne tuhaftır ki, bugün her iki davranış biçimiyle de 
karşılaşılmaktadır. 
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BİLİMDE    DEVRİM  
 
 Prigogine, ortaya atmış olduğu düşüncelerin, bir bilimsel devrimin bazı 
yanlarını oluşturduğunu düşünmekte oldukça haklıdır. Bu düşünceler, mekanik bir 
evren kavramı yerine, evrim geçiren, ilerleyen ve insanlığı da içeren bir evren 
kavramını yeğlemektedir. Eski görüş, doğayı, "usu olmayan, insan usunun özgürlük 
ve amaçlarına yabancı, edilgen bir düzen" olarak tanımlamaktadır. Bu görüşün 
tersine yeni görüş, insan bilincinin ilerlemesini ve özgürlüğünü de dikkate almakta 
ve insanlığın eriştiği sınırı, özdeksel evrenin sonsuz tarihinin en gelişkin anlatımı 
olarak almaktadır. Bu yeni görüş, kendisini, "değişmeyen yasalar karşısında yenilik 
ve çeşitlili ğin yadsınması gerektiği" düşüncesinden, "hemen hemen tamamlanmış 
olan bilgi birikimi" düşüncesinden arındırmıştır. Yeni görüş, bilimi, bir tarih biçimi 
olarak, evrenin ve onun her bir evrimsel aşamasının özgün "yasaları"nın tanımı 
olarak algılamaktadır. 
 
 Böylesi bir görüş, evrenbilimi derinden etkilemektedir. Evrenin bir 
termodinamik başlangıca veya Büyük Patlama'ya olan gereksinimini tamamen 
ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, Prigogine'in çalışmalarının, termodinamik 
bağlamda çelişkiliymi ş gibi gösterilmesi  ve evrenbilimciler tarafından hiç dikkate 
alınmaması, şaşırtıcı değildir. Ancak, Alfvén'in geleneksel evrenbilim kuramlarıyla 
çelişen görüşleriyle kıyaslandığında, Prigogine'in görüşleri daha yaygındır; özellikle, 
Prigogine ve İsabelle Stengers'in birlikte yazıp, 1984 yılında yayınladıkları popüler 
kitap, Order out of Chaos, bu görüşlerin yayılmasını sağlamıştır. 
 
 Prigogine de, kendi zaman tanımıyla uyumlu bir evren resmi çizmeye 
çalışmıştır: Bu evrenin başlangıcı yoktur, düzensiz bir durumdan başlayarak evrim 
geçirmiş ve evrimleşmeyi sürdürmektedir. Ancak, Prigogine'in evreni, genel 
çizgileriyle de olsa, Büyük Patlama Kuramı'nı andırmaktadır: çok yüksek sıcaklık ve 
yoğunluklarda, son derece hızlı bir evrim dönemi geçiren bir evren düşlemiştir. Son 
zamanlara gelinceye değin, Prigogine, plazma evrenbiliminden; benzer şekilde 
Alfvén de Prigogine'in çalışmalarından habersizdi.  
 
 Biliminsanları arasında iletişimin yeterince iyi sağlanmamasına neden olan 
uzmanlaşmaya karşın, bu iki bilimsel gelişme (biri plazma fiziğinden; diğeri de 
termodinamikten gelen gelişme), temelde yeni bir evren görüşünde birleşmiştir. Bu 
görüş, evreni, sonsuz yeteneklere sahip, nicel ve nitel olarak anlaşılabilir, ilerleme 
yönünde evrim geçiren bir bütün olarak algılamaktadır. 
 

"D İN, EVRENİN NASIL OLU ŞTUĞUNU DEĞİL, CENNETE NASIL 
GİDİLECEĞİNİ ÖĞRETİR"     

                                                                                 Galileo Galilei, 1616 
 
Bilim, ağırlıklı olarak deney ve gözlemlere dayanır; din, gizemli ve doğaüstü 
varlıklardan yardım umar. Bilimin pratik yararları vardır; dinin sağlayabileceği en 
iyi yarar, duygusal destektir. Din doğmatiktir, yazılı kuralları değişmez; bilim ise 
kuşkucudur, kendini yadsıyarak ilerler. Bilim nesnel ve yansızdır; dinin ise öznel bir 
çekiciliği vardır. Din, görünmeyen ve incelemeye alınamayan olaylarla uğraşır; 
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bilim ise, üzerinde çalıştığı nesneyi herkesin gözlemine açar, herhangi bir kuramın 
"doğmaları"nın gerçek olup olmadığını gözlemler karşısında sınar. Din, kutsal 
kitabında "mutlak" gerçeğin anlatıldığını savunur; bilim ise, sonsuz özellikler 
sergileyen nesnel evrende "mutlak" bilgiye erişilemeyeceğini savunur. Bilimsel bir 
önerme, "Vallahi de billahi de Yer Güneş'in çevresinde dolanıyor" biçiminde 
olamayacağı gibi, dinsel bir hadis de, "X dağında bana inen gerçekler, büyük bir 
olasılıkla Tanrı tarafından gönderildi" biçiminde olamaz! Hepsinden önemlisi de, 
inanan kişilerin toplumsal katman dağılımına bakacak olursak, bilimle uzaktan 
yakından ilişkisi olmayan  kesimlerin dine olan gereksinimlerinin oldukça yüksek 
olduğunu görürüz. Bu kesimlerin "bilimsel bir dine" gereksinimleri yoktur! 
İnanılacak dinin bilimsel olması gerekmiyor. İnanmak, bilimin "bittiği" yerde başlar. 
Ancak biten bilim değil, ya kişinin bilimsel potansiyeli ya da bilimsel isteğidir.  
 
Bilim ve din birbirini tamamen dışlayan iki düşünsel etkinlik alanıdır. Bu nedenlerle 
biri diğerine destek veremez. Bilimsel bilgilerin, kuramların ömrü kısadır; yazgıları 
yadsınmaktır. Büyük Patlama, size yansımamış olabilir Sayın Kınıkoğlu, dört kez 
yadsınmış durumdadır! Kutsal kitabınızı ona "bağlamayın"! İnananlar böylesi bir 
bağlaşıklıktan hoşnut kalmayabilir. Kopernik evrenini yadsımak için İncil'den alıntı 
bulma yarışına giren Katolik din adamları, bu davranışlarıyla Katolik dinine 
onulmaz yaralar açmıştır. Katolik kilisenin kendisini aklaması ise 350 yıl sürmüştür. 
Benzer örneklerle dolu olan bilim tarihini gözönüne aldığımızda nacizane önerimiz 
şudur: Siz de benzer yanılgıların önderlerinden olmayınız! 
 

Bizimle “Çekimsel Dalga”Geçmeyin! 
 

Guardian gazetesinde 17 Mart 2014 tarihinde yayınlanan haberde, “Çekimsel dalgalar Genel 
Görelilik kuramıyla Kuantum mekani ğinin aynı çerçevede buluşturulmasıyla ‘Her şeyin 
Kuramı’nın (TOE – Theory of Everything) olu şturulmasına yardımcı olabilir”  saptaması 
yapılıyor.  
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Şekil 1. Yer’in güney uçlak bölgesindeki teleskoplar. Sol kenardaki teleskop Bicep2 teleskobudur. 
 
Habere göre Yer’in güney uçlak bölgesinde konuşlanmış olan Bicep2 (Background imaging 
of cosmic extragalactic polarization) teleskobu (şekilde en soldaki teleskop) çekimsel 
dalgaları algılamış!  
 

Bu aşamada bir ayrımı belirtmekte yarar var: Newton mekaniğinde “kütle çekimi”  
olarak adlandırılan kavram, Einstein Genel Görelilik kuramında “uzay-zaman 
süredurumunun eğrili ği”  olarak betimlenir. Newton mekaniğinde iki kütle arasındaki 
kuvvet kütlelerin çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Genel 
Görelilik kuramına göreyse, kütle yakın komşuluğundaki uzayı büker, bükülmüş olan uzay 
içindeki diğer kütlenin devinimini de uzayın bükülmüşlüğü belirler. 

 
Bicep2 teleskobu gökyüzünü mikrodalga frekanslarında tarama yapıyor.  Amaç, 

Büyük Patlama sırasında üretildiği savunulan ve uzayın genişlemesiyle frekansı mikrodalga 
bölgesine inen elektromanyetik dalgaların özelliklerini, özel olarak tasarlanmış olan 
polarimetresiyle de “enflasyonist aşamada” üretilen çekim dalgalarını araştırmak. 
Günümüzün algaçlarıyla çekim dalgalarının dolaysız olarak ölçümü olası görülmüyor ancak 
imzasını belirgin bir biçimde KMAI’a atacağına inanılıyor. Şekil 2 deki Büyük Patlama 
senaryosunda çekim dalgalarının Büyük Patlamadan hemen sonra oluşan kuantum 
dalgalanmalarıyla üretildiği, enflasyon ile genliklerinin yükseltilerek algılanabilir sinyallere 
dönüştüğü ve sonrasında üretilen KMAI’ya imza attığı ileri sürülüyor.  

 
Şekil 2 deki “Karanlık ça ğlar” (“Dark ages”) adı üzerinde fiziksel açıdan, bilim 

açısından ne olup bittiğinin bilinmedi ği çağları simgeliyor! Büyük Patlama evren modeli 
işte böylesine “karanlık”, “baryonik olmayan karanlık  özdek ve erke”, “enflasyon”, “ilk 
çağların beşinci boyutundaki kuantum dalgalanmaları” gibisinden mistik kavramlar 
üzerine kurulmuş bir söylencedir!  
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Şekil 2. Büyük Patlama senaryosu. 1) İlk çağların çekim dalgaları, Büyük Patlamadan hemen sonra üretilen 
kuantum dalgalarınca ortaya çıkmıştır; 2) Çekim dalgaları enflasyon ile algılanabilir genliklere 
yükseltilmiştir; 3) Çekim dalgaları KMAI desenine imza atmıştır (theguardian.com, Monday 17 March 
2014 18.08 GMT).  

   Einstein’ın Genel Görelilik kuramının öngörülerinden birisi uzay zaman 
süredurumundaki küçük bükülmelerdir. Bicep2 teleskobuyla algılanan dalgaların Büyük 
Patlama anında kuantum dalgalarınca üretilmiş olan çekim dalgaları olduğuna ilişkin 
spekülasyonlar var. Bu spekülasyonlar henüz hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmadı! O 
nedenle spekülatif! Hem de öylesine spekülatif ki, astrologların ve kahve/iskambil falcılarının 
“öngörülerini” gölgede bırakır!  

Önce, Hubble ilişkisine bakarak evrenin genişlediğini ileri sürdüler; ve bu savı da 
Hubble’ın üzerine attılar. Oysa ki Hubble 1936 yılında yayımlanan “Realm of the Nebulae” 
adlı kitabında 26 adet Sb türü gökada üzerine yaptığı gözlemsel çalışmadan böylesine genel 
bir sonuç çıkarmanın doğru olmadığını birçok kez vurguluyor. “Gözlemler, kırmızıya 
kaymanın gerçekten de devinimi temsil edip etmediğini iyice ortaya çıkarmadan önce 
herhangi bir kozmolojik yargıya varılmamalıdır… Bu arada, kırmızıya kaymalar, uygunluk 
açısından hız ölçekleriyle anlatılabilir. Kırmızıya kaymanın davranışı hız kaymalarınkine 
benzemektedir. Dikkatli bir biçimde kurduğumuz tümcelerimizde ‘görünürdeki hız’ 
kavramını kullanmalı ve genel kullanımı içinde ‘görünürdeki’ sıfatını dikkate almasak da 
varlığını daima anımsamalıyız…Tanım gereği gözlenebilir evrenin tam ortasındayız. Yakın 
komşuluğumuzu oldukça iyi tanıyoruz. Uzaklıkların artmasıyla birlikte bilgimiz azalıyor, 
üstelik hızla azalıyor. En sonunda teleskoplarımızın sınırına erişiyoruz. O sınırda artık 
gölgeleri ölçmeye başlıyoruz. Burada ölçüm yanılgılarımızın yanısıra bize ipucu olabilecek 
görüntüleri de araştırmaya başlıyoruz. Araştırmalarımız sürecek. Deneysel - gözlemsel 
kaynaklarımız tamamen tükenmedikçe düşsel spekülasyon alanına kaymamıza gerek yok”.  
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 Hubble, “Kırmızıya kaymanın davranışı hız kaymalarınkine benzemektedir” 
demişti. Evrenbilimciler ise gökadaların varolan uzay içinde devinmediklerini, uzayın 
genişlemesi sonucunda gökadaların birbirinden uzaklaştıklarını savunurlar. İşin ilginç yanı, 
hem varolan uzay içinde devinmeden kaynaklanan hız varsayımı hem de uzayın 
genişlemesinin hızı varsayımı evrenin yaşını aynı değerde, yaklaşık, 13.8 milyar yıl olarak 
buluyor!  
        
 Hubble kendi çalışmalarının sınırının ayırdındaydı. “Gökbilim tarihi giderek 
genişleyen çevren tarihidir ” derken belli ölçeklerdeki çalışmaların geçerlilik sınırlarının 
genişleyen çevrenle sürekli denetlenmesi gerekliliğini vurguluyordu. Yinelemede yarar var: 
kırmızıya kayma değerleri en çok 0.5 olan Sb türü gökadalar için saptanmış olan bu ilişkiyi 
kırmızıya kaymaları ölçülmemiş olan diğer gökadalara  dek uzatan biliminsanları Eddington 
ve Lemaitre’dır.  
 
Dikkat:  Bir üstteki paragrafta geçen “çevren”  sözcüğü “ufuk” sözcüğünün öz Türkçesidir. 
Eğer “çevren”i “evren” diye okursanız Hubble’a söylemediği şeyi söyletirsiniz! 
 
 Çekim dalgalarını üreten kuantum dalgalanmaları da oldukça gizemli; kuantum olcak 
da gizem olmayacak mı! “Uzay, zaman, erke, Büyük Patlamayla birlikte yaratıldı”  
söylencesi evreni hiç yoktan mı yaratıyor? 
 

Enflasyonist aşamadaki “kuantum dalgalanmaları”! 
 
 “Büyük Patlama yaradılışın günümüzdeki versiyonudur” (George F. Smoot, Wrinkles in 
Time, William Morrow & Co. Inc., NY, 1993). Yani, bilimsel olmaktan çok dinseldir. 
Özdeğin, dünyanın, evrenin “başlangıcına” ilişkin önermeler ne yazık ki bilimsel olmaktan 
çok mitolojik oluyor. İlkokul örtmenimiz bize ne demişti? “Özdek yoktan varolmaz, varolan 
da yokolmaz”. E, o zaman özdeğe, evrene bir başlangıç biçme çabası niye? Hristiyan 
teologları, M.S. 4. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğunun çökmeye başladığı dönemde “Ex 
nihilo ” diye bir kavram geliştirmiş: Hiçlikten yaradılı ş! “Bu imparatorluk hiçten devasa 
boyutlara ulaştı, şimdi de hiçliğe gidiyor!” demişler. Katolik kilise de günümüzde bu 
dogmanın doğrulanması için emirt vermiş: “Yaradılış’a bilimsel bir kisve bulun! ”  
 
 Fred Hoyle, tiiz geçmiş Büyük Patlamacılarla ve “Büyük Patlama”  nın isim babası 
olmuş! Hadi bakalım, şimdi evreni hiç yoktan yaratalım. Onların örtmenleri de “Özdek 
yoktan varolmaz, varolan da yokolmaz” dediği için Heisenberg “Belirsizlik İlkesi”nden 
esinlenelim demişler. Nasıl? E t∆ ∆ ≥ hdeğil mi? Öle! Matematik, bu eşitsizlik/eşitlik 
birlikteliğini, /E t∆ ≥ ∆h biçiminde yazarım demiyor mu? Diyor!   
 

E o zaman, sonsuz niteliklere, sonsuz zaman içinde varolma niteliğine sahip tanrının 
uzuuuuuuuuun bir süre kararsız kaldıktan sonra, 13.8 milyar yıl önce, “E, evreni yaratayım 
gari!” dediğini kakmadılar mı kafamıza? Kaktılar....da bu yaradılışa Hesienberg Belirsizlik 
İlkesi’yle bir bilimsel kisve nasıl keydirdiler. Haaaaaa! Bak şimdi.... “ilk çağların beşinci 
boyutundaki” (primordial fifth dimension) vakum mu desem ne desem bilemeyom 
ortamındaki kuantum dalgalanmalarının zaman aralığı olabildiğince küçük idiyse, örneğin, 10 

– 10 s, yok olmadı, 10 – 100 s , yok yine olmadı,       10–1000 s, ı-ıhhhh, 10–1000000000 s, git git....... 
10 – 10000000000000000000000000000000000000000 s ,         e şuna “sıfır” de gari! E diyelim, diyelim de o 
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zaman /E t∆ ≥ ∆h eşitsizlik eşitli ği n’oolcek? N’oolcek E∆ → ∞ olcek. Waaaaaww! Desen ya 
evrenin sonsuz erkesi böle bilimsel kisve keyiyor!  
 

Dönelim çekim dalgalarının imzasını taşıyan KMAI’ya. 
 

Mikrodalga ardalan ışınımından çekimsel dalgaların imzasını çekip çıkarma işlemi çok 
kritik bir işlem. Çünkü “çekim dalgalarını taşıyan”  KMAI Yer’e ulaşıncaya dek yolu 
üzerindeki gökada süper kümeleri ve gökada kümeleri tarafından bozulmalara uğrar! Bicep2 
teleskobunun mikrodalga frekanslarında algıladığı ışınımdaki “çekimsel dalgaların” imzasının 
inandırıcı olabilmesi için gökada süperkümeleri ve gökada kümelerinin KMAI ’da neden 
olduğu bozulmaların algılanan verilerden “inandırıcı bir biçimde ayıklanması” gerekir.  
  

KMAI ’nın ardalandan geldiğini, daha da önemlisi, Büyük Patlamacı evrenbilimcilerin 
iddiasına göre Büyük Patlamadan ardakalan “fosil ı şınım”  olduğunu kanıtlayacak olan etki, 
Sunyaev – Zeldovich etkisi henüz gözlenemedi. 

 
Kozmik Mikrodalga I şınımı Gerçekten de  

“Ardalan”dan mı Geliyor? 
 
Kozmik Mikrodalga Ardalan Işınımının Büyük Patlamadan arda kalan “fosil ı şınım” 

olduğu savunulur. Ancak bu ışınımın gerçekten de “fosil”  olduğunu kanıtlayacak bir gözlem 
var: ısısal Sunyaev – Zeldovich etkisi (tSZE).  

    
Gökadalararası ortamdan geçerken ısısal Sunyaev – Zeldovich Etkisi nedeniyle akı 

azalmasına uğraması beklenen KMAI, beklenen azalmayı göstermeyince, evrenin “Büyük 
Patlama” ile yaratıldığının kanıtı olarak sunulan bu  ışınım, yeni soruların ortaya atılmasına neden 
oldu. Alabama Üniversitesi’ndeki (UAH) biliminsanları, KMAI’na ili şkin yeni ve oldukça doğru 
ölçümleri kullanarak “yakın komşuluğumuzdaki” gökada kümelerinden geçip gelen ışınımın 
akısında beklenen azalmaya ilişkin kanıtların olmadığını gösterdiler. Dr. Richard Lieu 
önderliğindeki UAH biliminsanları grubu NASA’nın KMAI’daki yönbağımlılıkları araştırmak 
üzere fırlatılan uydusu WMAP ’in (Wilkinson M icrowave Anisotropy Probe) 31 tane gökada 
kümesi için elde ettiği verileri kullandılar.  

 
Lieu, “Bu akı azalmaları, varlığı uzun süredir öngörülen ve KMAI’nın kaynağına olan 

uzaklığı dolaysız olarak ölçecek etkidir. Bugüne dek bu ışınımın kaynağının Büyük Patlama 
anında ortaya çıkan ateşten top olduğuna ilişkin kanıtlar dolaylı kanıtlardı. Eğer KMAI’daki akı 
azalması gözlenseydi, ışınımın o gökada kümesinin de ötesinden geldiği anlaşılacaktı. Eğer bu akı 
azalmasını gözleyemediyseniz sorun var demektir. Üzerinde çalıştığımız 31 gökada kümesinden 
bazıları bu azalmayı gösterirken diğerleri göstermedi”. 
 

“Di ğer araştırma grupları KMAI’da bu tür akı azalması gördüklerini bildirdiler. Ancak bu 
çalışmalar, özellikle KMAI gözlemleri için tasarlanmış olan WMAP uydu verilerini 
kullanmadı. Eğer standart Büyük Patlama evren modeli doğruysa ve KMAI evrenin en uzak 
köşelerinden geliyorsa, Samanyolu Gökadası komşuluğundaki gökada kümeleri içinde 
tuzaklanmış olan devasa ve X- ışın üreten elektron plazması ışınımın akısının radyo bölgesinde 
azalmasına neden olur. 31 gökada kümesi verilerinin hepsini ele aldığımızda, akı azalması, 
öngörülen değerin dörtte biri denlidir. Bu değer, daha önce tüm gökyüzü haritasında gözlenen 
doğal değişim değeridir. Ya KMAI ardalandan gelmiyor, ki bu sonuç Büyük Patlama’nın 
patlak balon olduğuna, veya bir şeylerin yanlış gitti ğine işaret eder”. 
 



201 
 

“Olası açıklamalardan birisi, gökada kümelerinin mikrodalga ışınım kaynağı olduğu 
yönündedir. Bu kaynak ya gökada kümesi içindeki bir nokta kaynak veya kümenin ayçasında 
(halo) bulunan ve mikrodalga ışınım salan özdektir. Ancak, ışınım kaynaklarına ve gökada 
ayçalarına ilişkin bildiklerimiz temelinde konuşursak, bu tür bir ışınımın varlığını bekleyemeyiz. 
Diğer yandan, bazı gökada kümelerinin, KMAI’da gözlenen frekanslarda ve yeğinliklerde ışınım 
saldığını savunmak da doğru olmaz. 1948 yılında öngörülen ve 1965 yılında bulgusu yapılan 
KMAI, görünüşte tüm evreni kapsayan zayıf bir ışınım alanıdır. Yönbağımsız olarak evrenin her 
köşesinden aynı frekans ve yeğinlikte gelen bu ışınım evrenbilimciler tarafından Büyük Patlama 
yaradılış anından arda kalan fosil ışınım olarak kuramsallaştırıldı”. 
 

“Eğer KMAI gerçekten de Büyük Patlama’dan arda kalan fosil ışınımsa, evrenin en uzak 
köşelerinden gelip Yer’e ulaşan bu ışınım uzayda milyarlarca ışık yılı süresince yolculuk etmiş 
olmalı. Evrenin en büyük ölçekli yapıları gökada kümeleridir. Her bir gökada kümesi içinde bizim 
Samanyolu gökadasına benzer yüzlerce gökada ve herbir gökadada milyarlarca yıldız vardır. Bu 
gökada kümelerinin gökadalararası ortamının özeksel bölgesinde üretilmiş olan çekimsel alan, X-
ışınlarında ışınım yapan sıcak bir plazma kütlesini tuzaklayacaktır. Elektronları özgür duruma 
geçmiş olan gaz bileşenleri plazma durumundaki özdektir. Bu özgür elektronların kapladığı 
oylumun boyutları milyonlarca ışık yılı uzunluğundadır. KMAI fotonlarıyla çarpışan özdek ve 
fotonların akısını radyo bölgesinde azaltan işte bu özgür elektron bulutudur”.  
 

“Radyo bölgesinde akı azalması etkisini ilk kez 1969 yılında Rus biliminsanları Rashid 
Sunyaev ve Yakov Zel’dovich öngörmüştür. Bu çalışmalarındaki orijinal şekil aşağıda 
sunulmuştur (Şekil 3, sağ). Bu etki, eğer KMAI, gökada kümesi ve gözlemci aynı doğrultudaysa 
gözlenebilecektir. Eğer gökada kümesinden geçip gelen ışınımın akısında azalma gözlenemiyorsa, 
ışınımın kaynağı gözlemciye gökada kümesinden daha yakın demektir. Bu sonuç, her ne denli 
seçenek bir açıklama olmasa da, KMAI evrenin en uzak köşelerinden gelmiyor anlamını taşır. 
WMAP verileri kamuya açıktır ve di ğer biliminsanları UAH sonuçlarının doğrulu ğunu 
sınıyorlar ancak bu sonuçların yanılgılı veya yanlış olduğuna ilişkin henüz bir bildirim yok ” 
(Richard Lieu & Jonathan P.D. Mittaz, ApJ, 628:583 – 593, 2005 August 1; Lieu, Mittaz and 
Shuang-Nan Zhang, UAH, “The Sunyaev-Zel’dovich effect in a sample of 31 clusters: A 
comparison between the X-ray predicted and WMAP observed decrement,” ApJ, Sept. 1, 2006, 
Vol. 648, No. 1, p. 176; “Big Bang’s Afterglow Fails an Intergalactic Shadow Test.” 
PHYSorg.com. 1 Sep 2006. http://www.physorg.com/news76314500.html;).  

 

        

Şekil 3. (Açıklama için bir sonraki sayfaya bakınız) 
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Şekil 3 de Radyo teleskopla boş uzaya doğru yapılan KMAI ışınımının tayfı sağdaki şekilde 
sürekli çizgiyle gösterilmiştir. Gökada kümesi içinden geçerek gelen KMAI tayfı Sunyaev-
Zeldovich etkisi nedeniyle kısa dalgaboylarına doğru kayacaktır, sağdaki tayfta kesikli 
çizgiyle gösterilen eğri. (soldaki şeklin kaynağı  http://chandra.harvard.edu/photo/2006/clusters). 

 
Dr. Lieu ve UAH’de araştırma görevlisi Dr. Jonathan Mittaz, eğer KMAI, 

savunulduğu gibi, Büyük Patlamanın fosil ışınımı ise, WMAP haritalarında görülmesi 
gereken ancak görülmeyen ‘mercekleme’ etkisi üzerine yukarıda listelenen bir dizi çalışma 
yayınladılar. 

 

 
 

Şekil 4. WMAP uydusu verilerinden türetilen “soğuk bölge” haritası.  
 

WMAP  uydusunun, önalandaki kaynakları temizledikten sonra elde ettiği haritada 
gözlenen uç değerlerdeki ‘soğuk bölge’ görüntüleri (Şekil 4) heyecan verici ancak 
beklenmeyen bir durumdu. Bu büyüklükteki boşluklar ΛΛΛΛCDM ‘Concordance Kozmoloji 
Modeli’nin öngöremediği yapılardır  (Lawrence Rudnick , Shea Brown, and Liliya R. 
Williams The Astrophysical Journal, 671:40-44, 2007 December 10).  
 

 ΛΛΛΛCDM  betimlemesindeki “ ΛΛΛΛ” bize ne anlatıyor? Einstein’ın denklemlerine 
giren “ ΛΛΛΛ”  geçmişte uzayı durgun duruma getirme, kısacası genişlememe ve/veya daralmama 
işlevini yerine getirdi. Günümüzdeyse, “ ΛΛΛΛ”  uzayın ivmeli genişlemesinden sorumlu olduğuna 
inanılan “karanlık erke”  olarak sunuluyor.  

 
“DM”  (Dark Matter) simgesi iki tür özdek için kullanılır: a) Baryonik Olmayan 

Karanlık Özdek (BOK Özdek). Bu tür özdek ışınım salmaz, ışınımı soğurmaz ve yine ışınımın 
saçılmasına neden olmaz. Bu tür özdek, evrenbilimcilerin kendi betimlemesiyle “ghost”  veya 
“phantom”  özdektir, kısacası hayalettir ! “ ΛΛΛΛCDM”  modelindeki “DM”  bu tür “hayalet” 
özdektir; b) Baryonik Karanlık Özdek (BKÖ). Elektron, proton ve nötron 
kombinasyonlarından oluşan, hidrojen, helyum, karbon, oksijen, demir, vb. elementleri 
oluşturan özdektir. Katı, sıvı, gaz veya plazma durumunda olan bu tür özdek ışınım salabilir 
ancak deney ve/veya gözlemlerle algılanamayabilir. Örneğin, güneş dizgemizdeki gezegenler 
kendi ışıklarını değil, Güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Bu gezegenlere benzeyen 
gezegenlerin, kahverengi cücelerin, vd. bize çok uzakta bulunan gökcisimlerinin ışıklarını 
algılayamayacağımız için onları BKÖ olarak sınıflarız.          

 
“CDM” deki “C”  bize ne anlatıyor? “C” , İngilizcede açık yazılımı “cold” , Türkçesi 

“soğuk” olan sözcüğü simgeler. Evrenbilim bağlamında özdek “C”  (cold), “W”  (warm – ılık) 
ve “H”  (hot – sıcak) olarak sınıflandırılır. “ ΛΛΛΛCDM”  modeli niçin “W”  veya “H”  türü özdeği 
değil de “C”  türünü yeğlemiş? Modelin gereksinim duyduğu yoğunluğa sahip olan BOK 
Özdeğin sağladığı fazladan çekim kuvveti varmış. Bu fazladan çekim kuvvetinin, evrenin 
başlangıç anında düşük düzey çalkantılara neden olduğuna ve bugün gözlediğimiz 
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gökadalardan, gökada gruplarından, gökada kümelerinden ve gökada süperkümelerinden 
oluşan yumrulu evreni oluşturduğuna inanılıyor. BOK Özdeğin nötrinolar gibi ışık hızında da 
çok daha düşük hızlarda da devinebileceği savunuluyor. Relativistik (“W”  veya “H” ) BOK 
Özdek yumrulu yapıların oluşmasını engelleyeceği için modelin gereksinimini “C” BOK 
Özdek karşılıyor. Yeterli niceliklerdeki BOK Özdeğin uzayın “düz”  (flat) olmasını da 
sağladığına inanılıyor.     

 
Evrenbilimin standart modeli zamanla yeni bileşenlere gereksinim duydu: “karanlık 

özdek”, “karanlık erke” . Evrenin ortalama yoğunluğunu belirleyecek olan bu yeni 
bileşenlerin doğası ne laboratuvar deneylerinde ne de gökbilim gözlemlerinde saptanabildi. 
Bunun üzerine, “Evrenbilimciler yeni aether mi sunuyorlar?” sorusunun gündeme gelmesine 
neden oldu. Alan Blanchard, durumun hiç de öyle olmadığını,         “ C BOK Özdeğin” 
değişik açısal ölçeklerde KMAI genliğindeki dalgalanmalara ilişkin özgün öngörülerde 
bulunduğunu ve bu öngörülerin büyük bir doğrulukla gözlendiğini ileri sürüyor (Alain 
Blanchard, Astron Astrophys. Rev (2010) 18:595–645, p.614.). Ancak Blanchard biraz “hızlı” 
gidiyor! Önce KMAI’nın gerçekten de “ardalandan” mı geldiğini saptamamız gerekiyor!     
 

COBE ölçemedi; WMAP ölçemedi; Planck da ölçemeyecek! 
 
“Isısal Sunyaev–Zeldovich etkisi”nin gözlenebilmesi için sinyal/gürültü (S/N) oranının ve 
açısal çözünürlüğün çok yüksek olması gerekiyor. Bu etkiyi göstermeye aday bölgelerden 
elde edilen WMAP  uydusu verilerini inceleyen biliminsanları etkinin yokluğu karşısında düş 
kırıklığı yaşadılar. Planck uydusu da bu etkiyi gözleyemeyecek, çünkü L2 noktasında biruçay 
sinyalin (monopole signal) yokluğu nedeniyle Planck uydusunun radyometreleri istenen S/N 
oranına ve kararlılığa ulaşamayacak (Pierre-Marie Robitaille, Questions of Modern 
Cosmology – Galileo’s Legacy, Mauro D’Onofrio & Carlo Burigana (eds), Springer – Verlag, 
Berlin, 2009). 
 

Kozmik Mikrodalga I şınımın “Ardalan”dan geldi ğini  kanıtlayacak olan Isısal 
Sunyaev–Zeldovich etkisini ne zaman göreceğiz? Yine mi VİP bekleme odasına alındık?   

 
“Kutsal Yemek Masası” ve “Tanrının Parmak İzi”  

 
Din ile bilimin birbirine giderek daha çok yaklaştığını savunan John Templeton 

Vakfı’nın “misyoner biliminsanları” COBE uydusu verileriyle oluşturulan gökyüzü Kozmik 
M ikrodalga Ardalan Işınımı (KMAI ) haritasını Hz. İsa’nın son yemeğine gönderi yaparak 
“Holy Grail of Cosmology”  olarak adlandırdılar:     
  

“...KMAI ’daki sıcaklık dalgalanmaları kozmolojinin kutsal yemek masası (Holy Grail 
– Hz. İsa’nın son yemekte kullandığı savunulan tabak, bardak vb. – ERP)”. 
 “Ekim 1991 de haritanın son versiyonunu odamızın duvarına astık... kozmolojinin 
kutsal yemek masası (Holy Grail)” (George F. Smoot & Keay Davidson, Wrinkles in Time, 
William Marrow & co. Inc., NY, June 1993, p. 275). 
 
 Kozmologlar, mitolojik Büyük Patlamanın ilk anlarında oluşan çekim dalgalarının 
imzalarını KMAI ’ya atacağına inandılar.  
 
 COBE uydusuyla elde edilen haritaya “Kutsal Yemek Masası (Holy Grail)”  dediler. 
Daha sonra WMAP uydusuyla KMAI ’deki ince ayrıntıları incelediler, bu kez de NASA 
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sayfalarındaki haritanın altına “Tanrının Parmak İzi” (God’s Finger print)”  “parmak izi” 
yerleştirdiler. 
 

 
 
Şekil 5. WMAP uydusu verileriyle oluşturulan KMAI haritası (http://wmap.gsfc.nasa.gov/m_mm.html 
 
 
COBE uydusu verileriyle Kozmik Mikrodalga Ardalan Işınımındaki (KMAI) sıcaklık 
dalgalanmalarını bulan George F. Smoot ile John C. Mather’e Nobel ödülü verildi.  
 

Bilimde Nobel ödülü de alsanız öykü bitmiyor! 
 
 Önemli bir noktaya değinmeden geçmeyelim. 2001 yılından önce John Templeton 
Vakfı ’nın verediği ödülün adı, “Templeton Din’de İlerleme Ödülü” (Templeton Prize for 
Progress in Religion) idi ve ödül sahibi çoğunlukla, Rahip Theresa gibi, dinsel yaşamı 
yeğleyenler dünyasındandı. Theresa ödülü 1973 yılında aldı. Öngörülebileceği gibi, 1982 
yılında ödül Evangelist Billy Graham’a verildi. Watergate skandalıyla suçluluğuna karar 
verilen ve “medyatik” olan Charles Colson ödülü 1993 yılında aldı. 1995 yılı ödülü gerçek bir 
fizikçi olan Paul Davies’e verildi. Avustralyalı Davies bilimi popülerleştirme çabalarıyla 
bilinir ve 1992 yılında, Tanrının Usu: Ussal Dünyanın Bilimsel Temelleri, (The Mind of God: 
The Scientific Basis for a Rational World) adlı bir kitap yayımlatmıştır.  
 
 Templeton’ın ödüle ilişkin düşünceleri de evrim geçiriyor. Ödül 1999 yılında bir başka 
fizikçiye, Ian Barbour’a verildi ve iki yıl sonra ödülün ismi “Ruhsal Gerçeklikleri 
Araştırma veya Keşfetme Yönündeki İlerlemeler için Templeton Ödülü” olarak 
değiştirildi. O yıldan sonra ödül kazananların çoğu, Richard Dawkins’in Tanrı 
Yanılsaması (The God Delusion) adlı kitabında da keskin bir dille değindiği gibi, “din 
hakkında iyi şeyler söyleyen” biliminsanlarına verildi. Bu ödül sahiplerinin çoğu fizikçi 
ve evrenbilimciydi (Robert L. Park, Batıl İnanç, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi yayınları, 
2009).  
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Çekimsel dalgalar için bir diğer etmen: Enflasyonist Genişleme 
 
 Toplumun diğer bireyleri gibi, biliminsanı da toplumsal, çevresel ve bireysel 
değişimlerden etkilenir. Bu değişiklik ve değişimler, onun dünya görüşünü ve bilimsel 
çalışmalarının yönünü belirleyebilir. Bu açıdan baktığımızda, bilim sosyolojisi, birçok 
bilimsel gelişmenin ve/veya bilimsel gerilemenin nedenlerini araştırmada önemli bir rol 
oynar.  
 
 Atom bombasını ortaya çıkaran Manhattan Projesinde görev yapmış olan 
biliminsanlarından biri George Gamow’dur. Gamow, evrende gözlenen Helyum bolluğunun, 
yıldız evrimi kuramının öngördüğü bolluktan daha fazla olduğunu görür. Bu tutarsızlığın 
kaynağını araştırmaya başlar. Araştırmaları sürerken atom bombası üretimi gerçekleşir ve 
çölde ilk denemeler yapılır. Bundan esinlenen Gamow, atom bombasının, evrenin 
başlangıcına iyi bir benzerlik oluşturacağını düşünür. Gamow, “Eğer, bir atom bombası, 
saniyenin yüzmilyonda biri gibi çok kısa bir zaman aralığında yeni elementler üretebiliyor ve 
bunlar uzun yıllar sonra bile denemenin yapıldığı çölde gözlenebiliyorsa, niçin birkaç saniye 
süren kozmik bir patlama da milyarlarca yıl sonra bugün gözlediğimiz elementleri 
üretemesin?” gibisinden bir sav geliştirir. Bunun üzerine Gamow, 1947 yılında One, Two, 
Three, Infinity  adlı bir kitap yazar. Gamow’un bu kitapta sergilediği inandırıcı anlatım 
biçimi, Atom bombası-Büyük Patlama benzetmesiyle birleşince, düşüncesi tüm okuyucularını 
ve özellikle de popüler bilim yazarlarını derinden etkiler. Çünkü, atom bombasının 
görüntüleri ve etkileri, belleklerden henüz silinmemiştir. Atom bombasının hemen ertesinde 
oluşturulan Büyük Patlama modeli böylece birçok yandaş bulur. 
 
 Aslında Gamow’un evren modeli, ünlü Amerikan ozanı Edgar Alan Poe, Einstein ve 
Lemaitre’ınkini izleyen dördüncü çeşitlemedir. Diğerleri gibi doğar, altın çağını yaşar ve ölür! 
Daha sonra, bir dizi sorunları çözmek üzere Alan Guth’un geliştirdiği Enflasyonist evren 
modeli ortaya çıkar. Enflasyonist evren modeli, evreni her 10 – 35  saniyede bir, bir önceki 
boyutunun iki katına çıkarır. Bu model, sağduyunun onayabileceği sınırların ötesine taşar. 
Evren bir anda inanılmaz boyutlara çıkar. Enflasyonist evren modeli, Batı dünyasının 
gördüğü en büyük ekonomik enflasyon dönemlerinden biri olan 1980’li yıllarda ortaya 
atılır. O yıllarda Alan Guth ekonomik enflasyonu birinci elden yaşar ve “yararlı” 
sonuçlarını evren modeline yansıtır. Kozmik enflasyonun, ekonomik enflasyonla aynı 
anda ortaya çıkmış olması kesinlikle raslantısal değildir!  
 

Yukarıda sunduğum “The Guardian”  haberinin yazarı, evrenin her köşesinin 
birbirine benzemesi, tekdüze olması, özdek dağılımı açısından eşdağılımlı, genişleme 
açısından herhangi bir yönü yeğlemeyip yönbağımsız olmasını açıklamak için “enflasyon”  
olarak bilinen bir kuram düşlendiğini dile getiriyor. Aynı yazar, “Ancak bu kuram her 
zaman kuşkuyla kar şılandı, çünkü enflasyonun niçin olduğunu açıklayacak inandırıcı 
bir fiziksel süreç bulunamadı” saptamasını da yapıyor.  

 
Anlaşılan enflasyon modeli altın çağını yaşamaya devam ediyor, henüz ölmemiş! 
 

 Gelelim, Büyük Patlamacıların evrendeki özdeğin eşit dağıldığı varsayımına! Einstein, 
evren modelini oluştururken, en büyük uzay ölçeklerinde ele alındığında, evrendeki özdeğin 
uzayda eşit dağıldığını (homojen) düşünmüştür. Bu ilk ilkeden yola çıkan Einstein, Genel 
Görelilik kuramını kullanarak uzayın sonlu olduğu sonucuna vardı.  
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 Diğer bir deyişle, belli bir yoğunluktaki kütle ne denli büyükse, uzayı da o denli çok 
eğecektir. Eğer yoğunluk yeterince büyükse, uzay, kendi üzerine tamamen kapanacak biçimde 
eğrilecektir. Kısacası, eğer evrendeki özdeğin yoğunluğu her yerde eşit olacak biçimde 
eşdağılım gösteriyorsa, evren sonlu olmak zorundaydı. 
 
 Ancak, 1919 yılında, evrenin eşdağılımlı olmadığına ili şkin yeterince çok sayıda kanıt 
vardı. Newton zamanında bilim adamları, evrendeki hemen tüm özdeğin birbirinden dev 
uzaklıklarla ayrılmış olan yıldızlarda toplandığına inanıyordu. Newton'dan sonra yapılan 
gözlemler (Einstein'dan önce yapılan gözlemlerdir) yakın komşuluğumuzdaki yıldızların 
Samanyolu gökadasını oluşturduğunu göstermiştir. 1850 yıllarında gökbilimciler, sarmal kollu 
bulutsuların varlığını biliyorlardı. Çoğu gökbilimci, haklı olarak bu bulutsuların başka 
gökadalar olduğunu savunuyordu. Yine bu sarmal kollu bulutsuların gökyüzünde geniş bir 
bandda toplandığı dikkat çekmişti. Bugün bu oluşumlara  gökada süper kümeleri  adı verilir. 

 
 Kısacası Einstein, hangi ölçeklerde alınırsa alınsın, gözlemlerin evrenin eşdağılımlı 
olmadığına işaret ettiğini biliyordu! Buna karşın, salt felsefi ve estetik nedenlerle, eşdağılımlı 
bir evren modeli önerdi. Oysa ki, bir seçenek olarak, eşdağılımsız bir evren modelini 
düşünürsek, uzayın büyük oylumlarının yoğunluğu, küçüklerin yoğunluğundan daha az 
olduğundan, evrenin bir küre gibi kendi üzerine kapanmasına gerek kalmayacaktır. 
 
 Einstein'ın eşdağılımlı evren varsayımının evrenbilim üzerinde üç olumsuz etkisi 
olmuştur:  Birincisi , önceki dönemlerde saçma ve bilimin antitezi olarak tanımlanmış olan 
ortaçağ sonlu evren kavramını hortlatmıştır. İkincisi, eşdağılım varsayımının estetik basitliği 
Einstein'ın bilimsel saygınlığıyla birleşince, bu varsayımın tüm diğer relativistik evren 
modellerinde de kullanılmasına neden olmuştur. Üçüncüsü, ve belki de en önemlisi, gelecekte 
yapılacak gözlemlerin eşdağılım varsayımını doğrulayacağı beklentisinden yola çıkarak, 
gözlemlerle çelişen varsayımların yapılmasına izin vermiştir. Konuyu Einstein'ın evren modeli 
bağlamında incelersek, Einstein, evrenin, gökada kümelerinden ve gökada süper kümelerinden 
daha büyük ölçeklerde eşdağılımlı olacağının beklentisi içindeydi. Ancak gözlemler bu 
beklentiyi yıktı (Şekil 6). 
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Şekil 6. Evrenin en yeni haritası. Harvard - Smithsonian Astrofizik Merkezinde çalışan  J. Huchra, M. Geller ve 
R. Marzke tarafından hazırlanmıştır. Samanyolu gökadasından gökada diskine dik yönde 1 milyar ışıkyılı 
uzaklaştığımızı düşünelim. Göreceğimiz görüntü şekildeki gibi olacaktır. Şekildeki herbir nokta bir gökadayı 
simgeler. Samanyolu gökadası şeklin özeğinde, “You are here” yazılı yerdedir. Şekildeki toplam gökada sayısı 
14 000 dir. 9h - 16h arasında uzanan yapıya “Büyük Duvar” ( Great Wall ) denir. 3.5h - 23h arasındaki zincir 
“Pisces - Perseus küme zinciri” olarak anılır. Şekildeki çember biçimindeki bölgelere  “boşluk”  (void) denir. 
Hangi ölçeklerde alınırsa alınsın özdeğin eşdağılım göstermediğine dikkat ediniz.    

 
 
Eşdağılım varsayımının sonuçlarını Einstein şöyle dile getiriyor: “Uzayın eğrili ği, 

özdeğin dağılımına göre,  zamana ve bulunulan yere göre değişir. Ancak uzay eğrili ğini 
küresel uzay biçiminde yaklaştırabiliriz. Bu bakı ş açısı mantıksal olarak tutarlıdır ve 
Genel Görelilik kuramı açısından çözüme en yakın durumdur; günümüz astronomi 
bilgisi açısından bu görüşün savunulabilir olup olmadığını burada tartışmayacağım” 
(Einstein, A., 1923, “The Principle of Relativity”, NY, Dover Pub. Inc., p. 177). Çok ilginçtir 
ki Einstein, “burada tartı şmadığı”  savını başka hiçbir yerde de tartışmamıştır!  
 
 Bu düşüncelerini oluştururken Einstein gaz moleküllerine ilişkin Boltzmann’ın 
dağılım yasasından esinleniyor. Kısacası, Einstein’ın uzaysal olarak kapalı bir evren hipotezi 
önermesinde istatistiksel mekanik önemli bir rol oynuyor. Değişik atom ve moleküllerden 
oluşan bir bulutsuda bileşenlerin sonsuza kaçma eğilimleri vardır. Eğer evrenin tamamındaki 
yıldız ve gökada kütlelerini devasa bir bulutsu olarak görürsek, evrenin de sürekli özdek 
yitirmesi gerekir. Rahatsız edici bu sonuçtan kurtulmak için Einstein, hiçbir kütlenin kaçıp 
kurtulamayacağı kapalı bir evren postulasını kullanmıştır. 

 
Ancak, Einstein o günün gökbilim gözlemlerini dikkate almayıp, “...günümüz 

astronomi bilgisi açısından bu görüşün savunulabilir olup olmadığını burada 
tartı şmayacağım” biçiminde bir saptamada bulunması bilimsel açıdan onanamaz bir 
durumdur!  

ΛΛΛΛCDM Evren Modeli 
 

P.A.R. Ade ve arkadaşlarının Bicep2 gözlem verilerini hakemli bilimsel dergide yayınlamak 
üzere hazırladıkları 19 Mart 2014 tarihli makalede şu saptamalar var:  
 
 “1965 yılında Penzias ve Wilson KMAI’yı keşfedince sıcak Büyük Patlama modeli 
kanıtlandı ve KMAI evrenbilim üzerine yapılan çalışmaların köşe taşı oldu. Son zamanlarda 
KMAI’da gözlenen sıcaklık yönbağımlılığı (anisotropy) üzerine yapılan çalışmalar ΛCDM 
olarak bilinen ‘standart’ evrenbilim modelini daha da güvenilir duruma yükseltti. Bu modele 
göre evren uzaysal anlamda düz, içeriğini baskın olarak soğuk karanlık özdek (CDM) 
oluşturuyor ve kozmolojik sabit son zamanlardaki genişlemenin ivmeli olarak seyrettiğine 
işaret ediyor. KMAI sıcaklık ölçümleri inanılmaz bir doğruluğa yükseldi; açısal çözünürlük 
yay dakikası düzeylerine dek ulaştı. Bu ölçümler ΛCDM’nin öngörüleriyle uyum içinde 
olduğu gibi, modelin kilit parametrelerinin değer aralığını da oldukça daralttı” 
(arXiv:1403.3985v2 [astro-ph.CO] 18 Mar 2014) 

 
Şimdi de ΛCDM modeli hakkında “biraz farklı” şeyler söyleyen biliminsanlarının 

saptamalarını okuyalım: 
 

ΛΛΛΛCDM Paradigmasını gündeme getiren SNe Ia Türü Süpernovalar 
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Saul Perlmutter’in başkanlığını yaptığı bir araştırma grubu ve Brian Schmidt ve Adam 
Riess’in başkanlık yaptığı diğer araştırma grubu, birbirinden bağımsız olarak, 6 milyar ışık 
yılı uzaklıktaki Ia türü süpernova (SNe) gözlemlerinden evrenin ivmelenerek genişlediği 
savını ileri sürdüler ve 2011 yılında Fizik dalında Nobel ödülü aldılar. 

SNe Ia türü süpernovalar evrenbilimde paradigma kaymasına neden olmuştur! SNe Ia 
türü süpernovaların evrenin değişik evrimsel aşamalarını araştırabilen benzersiz bir ayraç 
olduğu savunulur. Işık eğrilerinin biçimiyle, maksimum ışıktaki salt parlaklık arasında basit 
bir ili şki sergilerler (Şekil 5). Mavi filtreyle algılanan salt parlaklıkları,   MB ∼ −19, hemen 
hemen sabittir. Maksimum ışıtmasındaki dağılımı çok küçük olan    SNe Ia türü 
süpernovaların evrenbilimin en büyük sorunsalı olan uzaklık ölçeğine çözüm getirdiği ve 
standart ışık kaynağı (standart candle) olduğu savunulur. SNe Ia türü süpernovaların, yoldaş 
yıldızdan topladığı özdekle Chadrasekhar sınırına ulaşan beyaz cüce yıldızın termonükleer 
patlamasıyla oluştuğuna inanılır. Ancak, dizgeye ilişkin kuramsal modeller doyurucu 
olmaktan uzaktır. Ne kütle aktaran yıldızın ne de kütle toplayan yıldızın doğası biliniyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Şekil 5. Sol üstteki grafik mavi filtreyle (Bmag) algılanmış olan ışık eğrisidir. Işık eğrisinin patlama anındaki (0 
Age (days)) dağılımını, örneğin 30. günden sonraki dağılımla karşılaştırınız ve patlama anında ışık eğrisindeki 
dağılımın çok çok az olduğuna dikkat ediniz. (Riess ve ark. (1999)  

 
 Şimdi, “SNe Ia dizgeleri Karanlık Erke ve uzayın ivmeli genişlemesi 
düşüncelerine nasıl esin kaynağı olmuştur?” sorusu nasıl yanıtlanıyor, inceleyelim. 
 

 Evrende yakın komşuluğumuzdaki SNe Ia süpernovalarında gözlenen a) 
korelasyonları (MB, ışık eğrisi şekli) ve yine yakın komşuluğumuzdaki dizgelerden türetilen 
b) deneysel ayar (empirical calibration) yöntemlerini ve hem küçük hem de büyük kırmızıya 
kayma gösteren SNe Ia dizgelerinin c) Hubble çizgesini kullanan, Yüksek – z SN Araştırma 
Ekibi (High – z SN Search Team – Schmidt ve ark., 1998) ve SN Cosmology Project 
(Perlmutter ve ark. 1997) çalışanları, yukarıda sıralanan a, b, c özelliklerinin kırmızya 
kayması yüksek olan SNe Ia dizgeleri için de aynı olacağı varsayımından yola çıktılar. 
Yüksek kırmızıya kayma değerlerine sahip SNe Ia dizgelerinin beklenenden daha sönük 
olduğunu gözlediler. Riess ve ark. (1998), Perlmutter ve ark. (1999), Tonry ve ark. (2003), ve 
Knop ve ark. (2003) bu sonucu, uzayın ivmeli bir biçimde genişlediğinin kanıtı olarak 
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yorumladılar. İvmeli genişlemeye de ya sıfırdan farklı kozmolojik sabitin veya değişik 
biçimlerdeki karanlık erkenin neden olabileceği ileri sürüldü (Weidong Li and Alexei V. 
Filippenko, arXiv:astro-ph/0310529v1).  

 
“Uzayın ivmeli genişlemesine karşı görüşler arasında şunlar sayılabilir: 1) Kozmolojik 

sabit kullanmayan, Ωm = 0.3 varsayan modele göre, z ≈ 0.5 uzaklığındaki SNe Ia dizgeleri ∼ 
0.28 kadir (%14 daha uzak) daha sönük olacaktır. Gözlemler bu modelin öngörüsünü 
doğrulamıştır; 2) Yıldızlararası ortamdaki toz kırmızıya kayma değeri yüksek olan SNe Ia 
dizgelerinden gelen ışığı daha fazla sönükleştirir ve bu dizgelerin görünürdeki parlaklıklarının 
daha sönük olmasına neden olur; 3) Seçim etkisi. Gözlemciler yüksek kırmızıya kayma 
uzaklıklarında sönük olan SNe Ia dizgelerinin gözlemlerini yeğlemiş olabilir;  4) 
Çekimsel mercekleme. Evrendeki özdeğin uzayda eşit dağılmaması durumunda, yüksek 
kırmızıya kayma gösteren SNe Ia dizgelerinin çoğunun gözlenen parlaklığı sönükleşir; 5) 
Dizgenin ışıtmasının evrimi. Bu konuda iki önemli soru vardır: a) yüksek kırmızıya kayma 
gösteren SNe Ia dizgeleri de, yakın komşuluğumuzdaki dizgelerin sergilediği LLCS 
korelasyonunu sergiler mi?; b) LLCS korelasyonu düzeltildikten sonra, z ≈ 0.5 uzaklığındaki 
SNe Ia dizgelerinin yakın SNe Ia dizgelerinden ∼ 0.28 kadir daha sönük olmaları doğal 
(intrinsic) özelliklerinden mi kaynaklanıyor?     

 
   “Yüksek kırmızıya kayma gösteren SNe Ia dizgelerinin daha sönük olmalarına 

getirilen kozmolojik yoruma en ciddi eleştiri, “ 5) Dizgenin ışıtmasının evrimi” görüşüdür. 
SNe Ia dizgeleri süpernova türleri içinde en yüksek ışıtmalı olmalarına karşın kuramsal olarak 
henüz anlaşılmamış dizgelerdir (Leibundgut, 2001); veya dizgedeki yıldızın doğası henüz 
tamamen anlaşılmış değildir (Livio, 2000). Sonuç olarak, “SNe Ia dizgelerinin atası, değişik 
kırmızıya kayma uzaklıklarında farklı evrim geçirir  mi, yanıt ‘evet’ ise nasıl?” sorusuna 
yıldız evrimleri kuramı doyurucu yanıt veremiyor.  

 
“ ΛΛΛΛCDM”  paradigmasının uyguladığı deney/kuram uyumunun (empirical fitting) 

temel varsayımı, tüm normal SNe Ia dizgelerinin ışık eğrileri, örneğin, “∆m 15(B)”, gibi bir 
tek parametreyle temsil edilebilir. Ancak, tüm SNe Ia dizgelerinin “tek parametreli aile” 
olmadığına ilişkin kanıtlar giderek artıyor. Branch (1987) normal SNe Ia dizgelerinin çok 
değişik genişleme hızına sahip olduğunu gösterdi. Hamuy ve ark (1996c) benzer azalma oranı 
gösteren ışık eğrilerinin bazılarının, özgün ayrıntılarda önemli farklılıklar sergilediğini 
gösterdi. Hatano ve ark (2000) SNe Ia dizgelerinde tayfsal farklılıkların çok boyutlu 
olduğunu, bu dizgelerin bir tek parametreyle betimlenemeyeceğini gösterdi.     
 

“SNe Ia süpernovaların kozmolojik amaçlı kullanılabilmeleri için bu gökcisimlerinin 
fiziğini anlama düzeyimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yanısıra, kozmik kimyasal evrim 
gibi sistematik etkilerin de iyi anlaşılması gerekiyor. SNe Ia ların ‘Branch normal’  adı 
verilen kısmının tayfsal özelliklerinin farklılıklar gösterdiğine ilişkin giderek artan kanıtlar 
var. Daha da önemlisi, ışık eğrilerinin biçimleri, ∆m15 (B) deki azalma oranıyla iyi uyuşum 
göstermiyor (Phillips 1993; Bennetti et al., 2005; Branch et al. 2009; Wang et al. 2009a; 
Zhang et al. 2010; Höflich et al. 2010). Örneğin, son zamanlarda SNe Ia ışık eğrisi 
parametresi, ∆m15 (B), aynı olmasına karşın (Phillips 1993) hızlı genişleme jetleri maksimum 
ışık komşuluğunda B – V renginde ∼ 0.1 mag. daha kırmızıdır (Wang et al. 2009a,  - W09a). 
Böylesi bir renk farkının kaynağı SN yi örten tozun değişim göstermesi (yıldızı çevreleyen toz 
vs. yıldızlararası toz; W09a), çizgi örtülme etkisi (line blanketing, Foley & Kasen 2011) veya 
bakışıksız bir biçimde fırlatılmış olan patlamanın izdüşüm etkisi olabilir (Maeda et al. 2011). 
Dahası, SNe Ia nın maksimum ışıtması ek olarak, içinde bulunduğu gökadanın genel 
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özelliklerine bağımlılık gösteriyor: aynı ışık eğrisi biçimine ve rengine sahip SNe Ia lardan 
birini barındıran gökada daha büyük  kütleliyse (metal yönünden daha zenginse) o                 
SNe Ia ∼ 0.1 mag daha parlak görünüyor (Sullivan et al. 2010). Bu korelasyon patlama 
fiziğindeki değişikliklere ve/veya değişik ortamlarda bulunan ata yıldızın sergilediği 
farklılıklara işaret ediyor olabilir.  

 
“Dahası, SN 2004dt dizgesinde moröte artık (UV excess) bulgusu yapıldı. Bu bulgu, 

SNe Ia süpernovaların fiziğine ilişkin araştırmalarda yeni bir ipucu sunar. Aynı zamanda 
günümüz evrenbilim çalışmalarına sızan sistematik yanlışlara ili şkin bir uyarıdır. Göreli 
olarak daha yüksek moröte akı, bazı SNe Ia dizgelerinde U – B renginin daha mavi olmasına, 
SNe Ia süpernovasını barındıran gökadanın kızıllaşma etkisinin olduğundan düşük, dizgenin 
de daha uzaktaymış gibi algılanmasına neden olabilir. Bu nedenle, SN 2004dt türü olayların, 
SNe Ia türü popülasyon içindeki oranının saptanması, veya yakın ve uzak SNe Ia 
dizgelerinde moröte artık gösterenlerin günümz evrenbilim çalışma sonuçlarını ne denli 
etkilediğinin araştırılması gerekir” (Xiaofeng Wang, arXiv:1110.5809v2[astro-ph.HE] 27 Oct 
2011).  
 

SINS Ekibinin amacı “ΛΛΛΛCDM” kuramcılarının “Günahlarını” sergilemek mi? 
 

SNe Ia türü süpernovalar üzerine yapılan son dönem çalışmalar SN 2000cx ve SN 
2002cx adlı süpernovaların “standart ı şınım kaynağı” savını yadsıdıklarını gösterdi. 
Kısaltılmış adı SINS (The Supernova IN tensive Study SN 2000cx) olan çalışma grubunun 
gözlemsel verileri Şekil 6 da görülüyor. SINS sözcüğü İngilizcede “Günahlar” anlamına 
gelir! Acaba yazarlar, henüz teleskop olanakları tüketilmeden, daha çok sayıda SNe Ia 
gözlenmeden bu dizgeleri “standart ışık kaynağı” olarak betimleyerek kozmolojik bir 
sonuca ulaştıkları için“ ΛΛΛΛCDM” yanda şlarını günahkarlar olarak mı görüyorlar?!     

 
 İlk bakışta hemen hemen tüm SNe Ia dizgelerinin bir tek parametreyle temsil 
edilebileceği izlenimi doğuyor. Böylesi bir parametre, ∆m15(B), dizgenin B bandında, 
maksimum parlaklıktan sonraki 15 gün içinde parlaklığındaki azalma oranıdır. Bir başka 
parametre, R (Si II) dir: 5800 Å ve 6150 Å yakınlarında, Si II λ5972 ve Si II λ6355 
çizgilerine ait olduğu sanılan iki soğurma çizgilerinin derinlik oranıdır. Ancak, Garnavich ve 
ark (2002) 5800 Å çizgisinin düşük ışıtmalı SNe Ia dizgelerinde Ti II elementine ait olduğunu 
gösterdiler (Li, W. Et al., arXiv:astro-ph/0301428v1 22 Jan 2003). 
 

Bazı SNe Ia dizgeleri, örneğin SN 2002cx, bu dizgeleri tek parametre ile 
betimleme ve dolayısıyla standart ışık kaynağı olma savına uymuyor. Li ve arkadaşları, 
SN 2002cx süpernovasını, dizgenin parlaklığı maksimuma ulaşmadan 10 gün önce gözlemeye 
başlamışlar ve maksimumdan sonraki 2 ay boyunca görsel bölgede ışık ölçümünü ve tayfını 
almışlardır. Bu veriler, SN 2002cx dizgesinin, yüksek ışıtmalı ve ışık eğrisi yavaş azalma 
gösteren SN 1991T dizgesine maksimum ışık yakınlarında tayfsal olarak benzediği ancak 
genişleme hızının oldukça düşük olduğunu göstermiştir (Şekil 6). 
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Şekil 6.  www.cfa.harvard.edu/sins/team_only/SN2000cx/SN2000cx.html  
 

Bundan başka, SN 2002cx, normal SNe Ia dizgelerinden ∼ 2 kadir daha sönüktür. 
Maksimumdan sonra ışık eğrisindeki azalma yavaş olan SN 2002cx, ışıtması daha düşük olan 
diğer SNe Ia dizgelerininkiyle, örneğin, SN 1991bg, karşılaştırıldığında yine aykırı 
davranıyor.  
 

Sonsöz: TOE  
 

Guardian gazetesinde 17 Mart 2014 tarihinde yayınlanan haberdeki tümceyi bir kez daha 
yinelemede yarar var: “Çekimsel dalgalar Genel Görelilik kuramıyla Kuantum 
mekaniğinin aynı çerçevede buluşturulmasıyla ‘Her şeyin Kuramı’nın (TOE – Theory of 
Everything) oluşturulmasına yardımcı olabilir”  saptaması yapılıyor.   

  
“Büyük Patlama ve parçacık fiziğinin ili şkisini ve bunların gözlemlerle olan dolaysız 

çelişkilerini sergileyebilecek somut veriler vardır. Parçacık fiziği alanındaki kuramlar yüksek 
dereceden bakışıklık elde etmek için giderek daha yüksek erkelerle ilgilendiğinden bu 
kuramların öngörülerini sınamak iyice olanaksız duruma geliyor. Aslında bu durum, 
birleştirme programının ilk aşamaları için ciddi bir kısıtlama oluşturmadı. Programın ilk 
aşaması zayıf kuvvetle elektromanyetik kuvvetlerin birleştirilmesini amaçlıyordu. 
Elektrozayıf kuram adı verilen bu program başarılı diyebileceğimiz bir biçimde tamamlandı. 
Elektrozayıf kuram, 80 GeV ve 90 GeV  (1 GeV = 10 9 eV) erkelerine sahip olan W ve Z  
parçacıklarının varlığını öngördü. Bu parçacıklar daha sonra laboratuvarlarda gözlendi. Daha 
sonra gözler, kuramın 3. Öngörüsü olan ve TeV (1TeV = 1012 eV) erke düzeylerinde 
gözlenmesi beklenen Higgs bozonuna çevrildi. Texas eyaletindeki süperiletken 
süperçarpıştırıcı’nın (SSC) Higgs bozonunu ortaya çıkarıp çıkarmadığı tartışmalı bir konu! 
Standart modelin parçacıklar “cümbüşünün” ötesine gitme çabaları, bugün işlerlikte olan 
parçacık hızlandırıcılarının yapabileceklerinin ötesine gitme anlamına gelir. Güçlü, Zayıf ve 
Elektromanyetik kuvvetleri birleştirmeyi amaçlayan Büyük Birleşik Kuramlar (BBK ), 1015 
GeV luk erke düzeylerine ilişkin öngörülerde bulunmaktadır. Bu düzeyler, bugünkü teknolojik 
düzeyimizi çok çok aşmaktadır. Tam bu noktada parçacık fizikçileri bayrağı evrenbilimcilere 
teslim etmektedir! Çünkü adı geçen erke düzeyleri yalnızca Büyük Patlamanın başından 
geçmiş olan düzeylerdir. Diğer bir deyişle, BBK  ların dolaylı olarak kanıtlanabilmeleri ancak 
Büyük Patlamadan arda kalan “kozmik fosillere”  bağlanmıştır. 
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 “Hemen anımsayalım, BBK  ların sınanabilir öngörülerinden birinin doğru olmadığı 
gösterildi. BBK  lar protonun bozunacağını öngörür. Protonlarla elektronların yüksek 
erkelerde birbirine denk tek tür parçacıklar olacağı savunulduğuna göre, bu parçacıkların 
birbirine dönüşmesi beklenir. Daha açık olmak gerekirse, pozitronlar bir tür mezon olan 
pionlarla birleşerek proton oluşturmalıdır. Pozitronun da bir kuarka dönüşmesi gerekir. Ancak 
zaman tersinirliği düşüncesine göre böylesi bir sürecin tersinin de düşük sıcaklıklarda 
gerçekleşmesi gerekir. Kısacası, protonlar pion ve pozitronlara bozunurken büyük niceliklerde 
erke açığa çıkarmalıdır. 
 
 “Büyük Patlama, protonlarla pozitronların karşılıklı olarak değişimini gerektirir. 
Özdek ile anti-özdeğin bakışık olarak yaratıldığı savunulduğundan Büyük Patlamanın hipotezi 
olan son derece yüksek yoğunluklarda tüm özdeğe anti-özdek birbirini yokederek saf erkeye 
dönüşecektir. Bu, özdek içermeyen, saf erkeden oluşan bir evren demektir. Ancak, eğer 
pozitronlardan bazıları protonlara dönüşecekse, tüm anti-özdeğin ortadan kalkmasıyla birlikte 
geride proton ve elektronlardan oluşan bir artık kalacaktır. Bu durum, Büyük Patlamayı 
ayakta tutmaya çalışan “pamuk ipliklerinden” biridir. 
 
 “Protonlar gerçekten bozunuyor mu? BBK  lar protonların ortalama ömürlerinin 1030 
yıl olduğunu ve bu süre sonunda bozunacağını öngörmektedir. Bu öngörünün sınanması 
amacıyla eski maden ocaklarının en derin galerilerine kurulmuş olan su tanklarında  proton 
bozunma deneyleri başladı. Deneyler,  bırakın normal sürede bozunmayı, BBK  ların 
öngördüğü sürenin 100 katı süre içinde bile bir tek protonun bozunmadığını gösterdi. 
Protonlar ölümsüz!  
 
 “BBK  savunucuları bu sonuçları hiç dikkate almadılar. Bu konuda oluşturulmuş olan 
ilk kuramların çok basit olduğunu ileri sürdüler. Kendilerine yeni bir görev vererek, 
deneylerin yadsıdığı yaştan daha büyük bir yaşı öngörecek olan yeni bir kuramın hazırlığına 
başladılar. Protonların kararlı parçacıklar olduğunu onamak BBK  yanlılarına zor geliyor. Zor 
çünkü, Büyük Patlama protonlarla pozitronların birbirine dönüşmüş olması gerektiğini 
savunur. Bu nedenle protonların kesinlikle bozunması gerekiyor! 
 
 “Eğer Büyük Patlama diye bir şey olmadıysa, BBK  ları sınayabilen tek deney olan 
‘proton bozunması’ olumsuz sonuçlar vererek BBK  ların yanlışlığını gösterdi. Eğer proton 
bozunmaya uğramıyorsa, Büyük Patlama büyük bir yara daha aldı demektir. Bu durum, 
evrenin eşit sayıda özdekle anti-özdekden oluştuğu anlamına gelir. Olduğu savunulan ‘özdek 
anti-özdek yoketme sürecinden’ arda belli niceliklerde özdek kaldığına göre, evren hiçbir 
zaman yoğun bir aşama geçirmedi; kısacası, Büyük Patlama diye bir şey hiçbir zaman olmadı. 
BBK  lar ve Büyük Patlama ya birlikte var ya da birlikte yoklar! 
 
 “Proton bozunması ve anti-özdek konuları, doğanın “bakışık” olduğunu savunan 
düşüncenin ne denli yanlı bir görüş olduğunu sergiler. Aslında, eşit niceliklerde özdek ve anti-
özdek içeren bir evren modeli, BBK  cıların daha fazla özdek içeren evreninden  daha 
bakışıktır. Diğer yandan, bozunmaya uğramayan proton düşüncesi, bozunan proton 
düşüncesinden daha “kusursuzdur”. Buna karşın BBK  cılar, Büyük Patlama modellerine ve de 
başlangıç ilkelerine uymadığı için bu düşünceleri yadsıdılar. 
 
 “Bir kez daha yineleyelim: estetik güzelliğe sahip düşüncelerden yola çıkarak doğa 
yasalarına erişme çabaları kısır çabalardır. Hangi evrenin daha güzel olduğunu sonsuza dek 
tartışabiliriz, ancak hangisinin gerçek olduğuna yalnızca deney ve/veya gözlemler karar verir. 
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Eğer parçacık fiziği kuramcılarının ‘proton bozunması’ deneylerinde yaptığı gibi yapıp, 
gözlemleri dikkate almazsak, ortaçağ kalıntısı yöntemlere doğru gerilemiş oluruz. 
 
 “Bilimsel kuramları değerlendirmede esas ölçütümüz gözlemler olacaksa, Büyük 
Patlamanın da BBK  ların de geçerli olmadığını onamak zorundayız. BBK  lar evrenbilimcilere 
axionlar gibisinden kurgusal parçacıklar sağlar. Axionlar, evrenin karanlık özdek 
bileşenlerinden biridir. BBK  lar yanlışsa karanlık özdek de yok Büyük Patlama da yok! Diğer 
yandan Büyük Patlamacılar da BBK  cılara kuramsal bakışıklıklar ve bir dizi kurgusal 
parçacıklar için gerekli olan aşırı erkeleri sağlar. Heriki çalışma alanının kuramları, 
doğrulanabilmek için birbirine bağımlıdır; bir çeşit kozmik kısır döngü! Herhangi ikisinden 
birini sınayan deneyler, aynı anda herikisinin de geçersizliğini gösterebilir. 
 
 “BBK  lar için söylediklerimiz son zamanların kuramsal modası olan süpersicimler ve 
süperbakışıklıklar için de geçerlidir. BBK  ların doğrulanmamış olması yetmiyormuş gibi, bazı 
kuramcılar şimdilerde doğanın dört kuvvetini birleştirme çabasına giriştiler. Çekim kuvvetini 
de dikkate alan bu kuramlar, sicim adı verilen, uzunluğu olup genişliği olmayan kurgusal 
niceliklerle yola çıkıyorlar. Herşeyin Kuramı ( TOE – Theory Of Everything) adı verilen bu 
çerçeve, tüm parçacıkları ve alanları bünyesinde barındırıyor. Ancak, sicimler öylesine devasa 
erkelere sahip ki, kuram, doğrulanabilir bir tek öngörüde bile bulunamıyor. Bu aşamada 
TOEcular yine beklemede! Büyük Patlamanın bugüne dek bilinmeyen bir etkisinin 
süpersicimlerin varlığını ortaya çıkaracağına inanıyorlar. Büyük Patlama dışında TOE 
kuramını destekleyen hiçbir şey yok!” (Eric J. Lerner, Big Bang Never Happened,  Times 
Books, Random House, 1991) 
 

The (Un)Happy End! 
 

 

Kapalı Zihinlere Açık Mektup 
Wal Thornhill, http://www.holoscience.com/wp/an-open-letter-to-closed-minds/  

 

   Sir Martin Rees, İngiltere Kraliyet gökbilimcisi 
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“Gökbilimcilerin Yer’den 10 milyar ışıkyılı uzaklıklara dek görebildikleri her şey sonsuz 
küçük bir noktadan ortaya çıktı” (Martin Rees, Our Cosmic Habitat (2001) 
 

“Bilimsel mantığın yaygın olarak onanmış temel taşı, dışlama sürecidir. Dışlama işlemi, tüm 
olasılıkları dikkate alıp, deneysel sonuçları öngöremeyen yanlış fikirleri elemekle olur. Tıpkı 
polisin bir soruşturma aşamasında tüm şüphelileri dikkate aldığı gibi, biliminsanı da, 
araştırma sonucunu oluştururken, mesleki sorumluluk ve yeterlilik gereği tüm olası 
açıklamaları dikkate almalıdır. Ancak bazı biliminsanları bu görevlerini dikkate almazken, 
araştırmalardaki kaliteyi sağlamak amacıyla oluşturulan bilimsel bürokrasideki güvenlik 
önlemleri de, kötü uygulamaları önlemek yerine bu tür uyulamaları destekliyor” John Hewitt, 
A Habit of Lies.      

Önde gelen Düşünceli Biliminsanlarının (Concerned Scientists) bilim dünyasına 
sunduğu açık mektup aşağıda sunulmuştur. Açık mektup yaygın inancı, Büyük Patlama 
kuramı adı verilen yaygın inancı, sorgulamaktadır. Bu nedenle, Büyük Patlama 
savunucularının bu mektuba karşı tavrını izlemek yapıcı olacaktır. Büyük Patlamacıların ilk 
savunması, karşıt düşüncelere konulan yayın yasağı olmuştur. Nature dergisi “Bilim 
Dünyasına Açık Mektup”u yayınlamayı reddetmiştir. Daha popüler olan New Scientist dergisi 
22 Mayıs 2004 tarihinde mektubu “Büyük Patlamaya Karşı çıkış” (“Bucking the Big Bang”) 
başlığıyla yayınladı      

 “Son 50 yılın bilim tarihini Science veya Nature dergilerinin yayınlamayı reddettiği 
makalelerle yazabilirsiniz” (Paul C. Lauterbur). 
 

Paul C. Lauterbur, gelecekteki gelişmelere temel oluşturan manyetik rezonans 
görüntüleme ile ilgili makalesinin yayımlanması Nature dergisi tarafından reddedilen Tıp 
alanında Nobel Ödülü kazanan kişidir.   

Sorumsuz insan davranışları eleştirmeni John Ralston Saul, bilimsel topluluğu ortaçağ 
kilisesine benzetti. Mektuba imza atan biliminsanlarından bazıları Saul ile aynı fikirde 
olduklarını bildirdiler. Biz insanlar, özellikle de erkekler, politik, dinsel, bilimsel örgütleri 
oluştururken bu örgütlerin zamanla otoriter, dışlayıcı ve dogmatik olması yönünde eğilim 
taşıyoruz. Bu eğilime karşın, biliminsanlarının bu tür eğilimlerden uzak durma yönünde 
eğitildiklerine inanıyoruz. Eğer bilimde etkili bir araştırma raporu yoksa aldatıcılık başarı 
kazanır. 

Başlangıçta bilimsel tutuculuğa karşı çıkış gözardı edilebilir. Ancak bu tutculuk 
popüler bir destek sağlarsa ilk önlem olarak karşıtları susturmak ve saygınlıklarını yitirme 
yönünde girişimlerde bulunmak olacaktır. Bilimsel inanç yanlıları, kötülüklerden, günahkar 
ruhlardan korunmak için sık sık “kutsal haç” benzeri olan “bilimsel yöntem”e sarılırlar. 13 
Mart 2013 tarihinde Robert Matthews New Scientist dergisinde şunları yazmıştı:     

“Sosyologlar ve tarihçiler bilimin işleyiş yöntemiyle gerçek arasındaki uyuşmazlığa 
sık sık işaret ettiler. Büyük Patlama yanlısı biliminsanları bu uyarıları subjektif, anlaşılmaz 
veya komik olarak niteleyip dikkate almazken, bilimsel süreçte bir takım şeylerin yanlış 
gittiği sergilendi.   
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Sorunun özünde “inanç” vardır. Olağanüstü savlar olağanüstü kanıt gerektirir* 
saptaması Büyük Patlama yanlıları için bir maskedir. Bu maske, “yeni kuramın inandırıcı 
olabilmesi için yeterli sayıda ‘dönek yandaş’ oluşturulmalıdır, aksi takdirde genel kanı 
değiştirilemez” gerçeğini örter.  

  “Önemli bir bilimsel yenilik yavaş yavaş kazanmadan ve muhaliflerini kendi safına 
kazanmadan yol alamaz. Bu süreçte yeni fikirlerin muhalifleri yavaş yavaş ortadan kalkar ve 
genç nesiller yeni fikirlerle tanışır”. 

* “Geniş onama kazanmış bir bilimsel varsayımda olağanüstü değişiklikler yapabilmek için 
olağanüstü gözlemler yapılmalıdır” (Carl Sagan – ERP). Ancak deneyimler ne yazık ki bu 
saptamanın uygulamada şu anlama geldiğini gösteriyor: “Yerleşik bir varsayımda 
değişiklikler yapabilmek için hiçbir kanıt yeterince olağanüstü değildir” (Halton Chip Arp, 
Quasars, Redshifts and Controversies, Interstellar Media, Berkeley, California, 1987).  

Matthews devamla şunları söyler: 

 “Süreç kötüleşir. Kanıtlar biriktikçe karşıt gruplar uzlaşmak yerine giderek daha da ayrışır – 
ayrışmayı hızlandıran karşıt görüşlerdir. Daha da kötüsü, bilimsel verilerin neye işaret ettiği 
konusunda görüş birliği olmadıkça anlaşma olanağı yoktur.”   

Böylesi bir sonuç, statükonun değişmesi çabasının boş çıkacağını öngörür. Bu arada, Büyük 
Patlama kuramı çok az ya da hiç kanıt olmaksızın olağanüstü savlar ileri sürmeye 
devam ediyor. 

Bilim Dünyasına Açık Mektup 
Cosmologystatement.org 

(22 Mayıs 2004 tarihinde New Scientist dergisinde yayınlandı) 

Büyük Patlama günümüzde giderek artan sayıdaki hipotetik, asla gözlenmemiş “şeyler”e 
güvenmektedir – bu hipotetik “şeyler”in içinde öne çıkanlar, enflasyon, karanlık özdek ve 
karanlık erkedir. Bu hipotetik “şeyler” dikkate alınmazsa, gökbilimcilerin yaptığı gözlemlerle 
Büyük Patlama öngörüleri arasında ölümcül bir çelişki olacaktır. Fizik biliminin diğer 
alanlarının hiçbirisinde, kuram ile gözlemler arasındaki boşluğu doldurmak için böylesine 
sürekli yeni hipotetik “şeyler”e başvurma onanamaz. Böylesi bir durumun ortaya çıkması 
karşısında, en azından, ilgili alana ilişkin kuramın geçerliliği ciddi bir biçimde sorgulanır.  

Ancak Büyük Patlama kuramı bu uyduruk etmenlerle geçerliliğini sürdüremez. Büyük 
Patlama, hipotetik enflasyon alanı olmaksızın, evrenin her yönünden gelen düzgün, 
yönbağımsız mikrodalga ardalan ışınımının varlığını öngöremez. Çünkü, gökyüzünde birkaç 
yay derecesi uzaklığında bulunan bölgelerin aynı sıcaklıkta bulunması ve bu bölgelerin aynı 
niceliklerde mikrodalga ışınım üretmesinin olanağı yoktur.   

Yer’de gözlediğimiz özdekten farklı olduğu savunulan ve 20 yıldır süren deneylere 
karşın henüz gözlenmemiş bir çeşit karanlık özdek olmaksızın Büyük Patlama kuramının 
evrendeki özdek yoğunluğuna ilişkin öngörüleri çelişkilidir. Enflasyon senaryosunun 
gereksinim duyduğu özdek yoğunluğu, hafif elementlerin (He, Be, Li) kökenine ilişkin Büyük 
Patlama anında gerçekleştiğine inanılan atom çekirdeği sentezi yoğunluk değerlerinden 20 kat 
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daha fazladır. Ayrıca, karanlık erke yoksa, Büyük Patlama kuramı evrenin yaşını 8 milyar yıl 
olarak öngörüyor ki, bu da evrenin bizim gökadamızdaki birçok yıldızdan milyarlarca yıl daha 
genç olduğuna işaret eder!    

Dahası, Büyük Patlama, gözlemlerle tutarlı olan herhangi bir nicel öngörüde 
bulunamaz. Kuramın destekçilerinin savunusuna göre, Büyük Patlama kuramının başarıları, 
kuramın gözlemlerle tutarlı olabilmesi için, gözlemler sonrasında oluşturulan bir dizi ayar 
parametreleri sayesinde oluşuyor, tıpkı Batlamyus’un Yer-özekli evren modelinde uydurulan 
kat kat “epicyle”lar (yara bandları – ERP) gibi. 

Ancak evrenin tarihçesini anlamanın tek yolu Büyük Patlama modeli değildir. Plazma 
evrenbilimi ve durgun-durum modeli, başlangıcı ve sonu olmayan bir evren hipotezine 
dayanır. Bu kuramların yanısıra diğer seçenek kuramlar da evrende gözlenen temel süreçleri, 
hafif element bolluklarını, büyük ölçekli yapıların (gökadalar, gökada kümeleri ve gökada 
süperkümeleri – ERP) oluşumunu, uzak gökadaların kırmızya kayma değerlerinin uzaklıkla 
nasıl arttığını açıklayabiliyor. Bu kuramlar, Büyük Patlama kuramının öngörmede 
beceremediği birçok olayı gözlemleri yapılmadan önce öngörebilmişti.   

Büyük Patlama kuramının destekçileri yukarıda sözü edilen seçenek kuramların tüm 
evrenbilim gözlemlerine açıklama getiremediğini sert bir biçimde yanıtlarlar. Bu hiç de 
sürpriz sayılmaz, çünkü seçenek kuramların gelişmesi parasal destek açısından sıkı bir 
biçimde kısıtlandırılmıştır. Gerçekten de seçenek kuramların kendileri ve yönelttiği sorular 
özgür bir biçimde tartışılamıyor ve sınanamıyor. Önemli konferansların çoğunda fikir alış 
verişi yok! Richard Feynman, “bilim kuşku duyma kültürüdür” saptamasını yapmıştı; bugün 
evrenbilimde kuşku duymaya ve farklı fikirde olmaya izin yok; genç biliminsanları standart 
Büyük Patlama modeline karşı bir şey söylememe, sesiz kalmayı öğrendiler. Büyük 
Patlamaya karşı kuşku duyanlar, kuşkularını dile getirdiklerinde burslarının kesileceğinden 
korkuyorlar.     

Evrenbilim gözlemleri Büyük Patlamanın önyargılı süzgecinden geçtikten sonra, 
kuramı destekleyip desteklemediğine bakıldıktan sonra, ‘doğru’ veya ‘yanlış’ olarak 
değerlendiriliyor. Bu nedenle, Büyük Patlama ile uyumsuz olan kırmızıya kayma, lityum ve 
helyum bollukları ve gökada dağılımlarıyla ilgili veriler ya dikkate alınmıyor veya bu 
gözlemlerle dalga geçiliyor. Bu yaklaşım, özgür bilimsel araştırma ruhuna yabancı olan 
dogmatik bir ussal yapının gelişmesini yansıtıyor.    

Günümüzde, hemen hemen tüm parasal ve deneysel olanaklar Büyük Patlama 
çalışmalarına ayrılmıştır. Parasal destekler yalnızca birkaç kaynaktan geliyor ve bu kaynakları 
denetleyen gözetmenler Büyük Patlama destekçilerinin denetimi altındadır. Sonuç olarak, 
evrenbilim alanında Büyük Patlama modeli, kuramın bilimsel geçerliliğine bakılmaksızın 
kendini sürekli olarak gündemde tutabiliyor.     

Yalnızca Büyük Patlama kuramı bağlamında çalışan projelere destek verme, bilimsel 
yöntemin temel öğesini–kuramın gözlemler karşısında sürekli olarak sınanması–
zayıflatmaktadır. Böylesi bir kısıtlama, önyargısız ve yansız bir tartışmayı ve araştırmayı 
olanaksız kılıyor. Bu durumun düzeltilmesi için evrenbilim alanındaki çalışmaları parasal 
olarak destekleyen kurumları, parasal kaynaklarının bir bölümünü seçenek kuramlara ve 
Büyük Patlama kuramıyla çelişkili olan gözlemlere ayırmalarını istiyoruz. Önyargıyı ve 
yanlılığı önlemek amacıyla, parasal destek sağlayan denetleme komitesi üyelerinin, 
evrenbilim alanı dışındaki fizikçi ve gökbilimcilerden oluşması gerekiyor.     
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Büyük Patlamanın ve bu kurama seçenek kuramların geçerliliğini araştırmaya 
ayrılacak olan parasal destek, evrenin tarihçesini belirleyecek olan en doğru modelin bilimsel 
gelişmesini sağlayacaktır. 

Not: Bildiriyi imzalayanların listesi oldukça uzun: İlgili okur listeyi incelemek ve mektuba 
imza atmak istiyorsa, http://www.holoscience.com/wp/an-open-letter-to-closed-min veya 
“Cosmologyorg.com” sayfalarına başvurabilir. Aşağıya yalnızca ünlü evrenbilimcilerin ve 
gökbilimcilerin kısa listesini alıyorum (ERP). 

 

İmzalayanlar: 

Halton Arp, Max-Planck-Institute Fur Astrophysik (Germany) 
Andre Koch Torres Assis, State University of Campinas (Brazil) 
Yuri Baryshev, Astronomical Institute, St. Petersburg State 
University (Russia) 
 Hermann Bondi, Churchill College, University of Cambridge (UK) 
Timothy Eastman, Plasmas International (USA) 
Thomas Gold, Cornell University (emeritus) (USA) 
Amitabha Ghosh, Indian Institute of Technology, Kanpur (India) 
Walter J. Heikkila, University of Texas at Dallas (USA)     
................................................. 10 
Michael Ibison, Institute for Advanced Studies at Austin (USA) 
Thomas Jarboe, University of Washington (USA) 
Jerry W. Jensen, ATK Propulsion (USA) 
Menas Kafatos, George Mason University (USA) 
Eric J. Lerner, Lawrenceville Plasma Physics (USA) 
Paul Marmet, Herzberg Institute of Astrophysics (retired) 
(Canada) 
Paola Marziani, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio 
Astronomico di Padova (Italy) 
Gregory Meholic, The Aerospace Corporation (USA) 
Jacques Moret-Bailly, Université Dijon (retired) (France) 
Jayant Narlikar, IUCAA(emeritus) and College de France 
(India, France)    ........................ 20 
Marcos Cesar Danhoni Neves, State University of Maringá 
(Brazil) 
Charles D. Orth, Lawrence Livermore National Laboratory 
(USA) 
R. David Pace, Lyon College (USA) 
Georges Paturel, Observatoire de Lyon (France) 
Jean-Claude Pecker, College de France (France) 
Anthony L. Peratt, Los Alamos National Laboratory (USA) 
David Roscoe, Sheffield University (UK) 
Malabika Roy, George Mason University (USA) 
Sisir Roy, George Mason University (USA)     
.................................................................... 30 
Konrad Rudnicki, Jagiellonian University (Poland)  
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 (Brazil) 
John L. West, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of 
Technology (USA) 
James F. Woodward, California State University, Fullerton 
(USA) 
 

Evrenbilimin gerçek sorunu nedir? 

Açık mektupta dile getirilen duygusallığı hoş karşılamak gerek. Ancak, bu çağrının olumlu bir 
sonuç getireceğine inanmıyorum. “Parasal destek sağlayan denetleme komitesi üyelerinin, 
evrenbilim alanı dışındaki fizikçi ve gökbilimcilerden oluşması gerekiyor” biçiminde sunulan 
öneri, bilimin atması gereken küçük bir adımdır. Ancak, evrenbilim dışındaki alanlarda 
çalışan fizikçilerin ve gökbilimcilerin çoğu Büyük Patlama kuramına inanıyor ve bu konuda 
yerleşik çıkarları bulunuyor. Eğer mühendislik ve sosyal bilimler alanlarından gelen kişilerle 
komite oluşturulabilirse, bu yeğlenmelidir. Böylesi bir komite üyelerine sunulan öneri açık ve 
anlaşılır değilse, önerinin yazarı da o konuyu anlamamış demektir. Ek olarak, öneriye karşı 
sunulan savın da herkes tarafından anlaşılması gerekir.     

Günümüz evrenbilimin sorunu, gökada ötesi sönük gökcisimlerinin kırmızıya kayma 
değerlerinin doğasına ilişkin varsayımla başlıyor. Bu konuda Hubble şunları söylüyor:  

“Eğer kırmızıya kaymalar Doppler etkisiyle oluyorsa…gözlemler, oldukça küçük ve 
yoğun ve ayrıca çok genç olan kapalı evrenin anormal olduğuna işaret eder. Diğer yandan, 
eğer kırmızıya kaymalar Doppler etkisi değilse, bu anormallikler ortadan kalkar ve gözlemler 
gözlenen bölgelerin küçük, homojen olduğuna ve evrenin gözlenen o küçük bölümünün de 
hem uzayda hem de zamanda sonsuz olduğu anlamına gelir” (Monthly Notices of Royal 
Astronomical Society, 17, 506, 1937).  

 

   Edwin Hubble 

Hubble’ın gökada ötesi kırmızıya kaymalarla ilgili mantıksal ve bilimsel tavrı, 
Kraliyet gökbilimcisi Martin Rees’in yazının başında verilen alıntısındaki mantıksız ve 
sağduyudan yoksun saptamasıyla büyük çelişki içindedir. Büyük Patlama kuramı Hubble’ın 
sunduğu olası ilk kuramsal seçenekten türemiştir. Hubble’ın parlak öğrencisi Halton Arp daha 
sonraki yıllarda ikinci olasılığın doğru olduğunu gösterdi. Ancak o sıralarda Büyük Patlama 
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çoktan dogmatik bir özellik kazanmıştı. Arp, Büyük Patlama yanlılarının bu dinsel 
diyebileceğimiz inançlarına karşı çıktığı için”afaroz edildi”.   

 

Katolik kilisenin yüksek rütbeli papazı Abbe Georges Lemaitre ve Einstein(1933 yılı)  

Bilimin Ortaçağ kilisesi böylece yaradılışın efsanevi versiyonuna ulaşmıştı. Bu utkuda  Büyük 
Patlama modelini ilk öneren ve evrenin yaradılışıyla İncil’deki yaradılış öyküsü olan 
Genesis’in uyumunu sağlamak isteyen gökbilimci Georges Lemaitre’ın rolü vardı. 
Anlatılanlara göre, Belçikalı Lemaitre kuramını bir topluluk önünde açıkladıktan sonra 
Einstein ayağa kalkıp alkışlamaya başlamış ve ‘Bu açıklama, yaradılışa ilişkin bugüne dek 
duyduğum en güzel ve en doyurucu açıklamadır’ demiş! Ancak ünlü sürrealist artist Salvador 
Dali, Einstein’ın bu tavrını alaycı bir biçimde sanata dökmüştür. Einstein aynı zamanda şu 
saptamayı da yapmıştır: ‘Kendimi ve kullandığım yöntemi incelediğimde, fantazi yeteneğinin 
bana pozitif bilgiye ulaşma yeteneğinden daha anlamlı geldiği sonucuna ulaşıyorum’. Büyük 
Patlama modelinin bir fantazi olduğu çok mu 
tuhaf?   

 

 

 

 

 

 

Sürrealist Salvador Dali’nin, Einstein’ın zamanın göreli olduğuna ilişkin görüşünü dikkate alarak yaptığı ve 
zamanın yorulduğuna ilişkin fantazisi (http://www.philipcoppens.com/dali.html 
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Salvador Dali’nin 1979 yılında yaptığı ve “Dördüncü boyutu arayış” adlı eseriyle Einstein’ın uzay/zaman 
kuramıyla dalga geçen eseri (http://www.philipcoppens.com/dali.html). 

Çağcıl gökbilimciler, eski uygarlıklar ‘yaradılış’ dan sözederken Onların ne demek 
istediklerini asla anlamamışlardır. Dinlerin yaradılış öykülerini karşılaştırdığınızda bu 
öykülerin evrenin yaradılışıyla ilgilerinin OLMADIĞINI hemen anlarsınız. Aslında, bizim 
‘yaradılış’ kavramımız dinsel kitaplar yazan yazarlara anlaşılmaz gelir. Onların yeniden 
anımsatmaya çalıştığı şey, mahşer günü karmaşasından (apocalyptic chaos) sonra 
gökyüzündeki yeni kozmik düzendir.   

 

Gökyüzünden bize bakan yüzde gördüğümüz yokedilme tehlikesi bizi çok korkuttu. Bu korku, kuyruklu 
yıldızların Yer’e çarpmasıyla veya gökyüzünden gelecek bir çarpılma olasılığıyla korkumuzu ateşledi. Bu 
görüntü, evreni anlamaya çalışan bizlerin evrenbilim anlayışımızı ranklendiriyor. 

Benim evrenbilime ilişkin kuşkularım bilimsel makalelerde yazılan evrenbilim kuramlarından 
daha derin. Beni ilgilendiren şey, evreni gözleme ve gözlem verilerini yorumlama ile ilgili 
insan yanılgıları. İnsan psikolojisinin ve evrenbilime ilişkin inançların geçmişte 
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yaşananlardan derin bir biçimde etkilendiğini düşünüyorum, ancak bilim geçmişte yaşananları 
dikkate almamışa benziyor. Sorun, geçmişteki kozmik felakette yatıyor. Son zamanlarda 
yapılan genetik araştırma: “Yeryüzündeki tüm insanların belli bir anda gerçekleşen bir felaket 
sonrasında neslinin hemen hemen tükendiğine, ancak birkaç bin kişinin kurtulmuş 
olabileceğine işaret ediyor”. Bu nedenle TÜM dinsel simgelerin, karmaşa üreten kaprisli 
tanrılarının evi olan gökyüzü ile ilişkili olması hiç de şaşırtıcı değil.       

 

Bu düşünce, evrenbilimcilerin bilime çok az, ancak İncil’de sözü edilen yaradılış öyküsüne 
daha yatkın olmalarını açıklamada yardımcı olabilir. Gözlemler ve deneyler kuramdan önce 
gelmeli. Kendi gezegenimizin ve Güneş dizgesinin tarihini daha iyi anlamadan evrenin 
tarihçesini çıkarmayı beklememeliyiz. Bu da, zorunlu olarak şu anda Fizik ve gökbilimde 
kullanılan tünel gibi dar bir bakış açısı yerine daha geniş bir açıdan bakmayı gerektiriyor. 
Ancak önce kendimizi anlamalıyız.      

Sonsöz 
 
“Galileo iki farklı yetkenin (otoritenin) varlığından söz etmişti – bilimde deneysel yetke ve 
geri kalan her şeyde İncil” (Halton Chip Arp, Quasars, Redshifts and Controversies, 
Interstellar Media, Berkeley, California, 1987)  
 
 

Seçeneksiz Olmanın Ayrıcalığı “Büyük Patlama” Evren Modelinin mi? 
 

Astronomi Magazin, Haziran 1992, sayı 3, s.5 
Geoffrey Burbidge, Sky & Telescope, Haziran 1990 

 
 

Büyük Patlama, evrenin oluşumuna ilişkin tek ve son model değildir. Bu modele olabildiğince 
eleştirel yaklaşan biliminsanlarından biri olan ve bir zamanlar Kitt Peak Ulusal Gözlemevi 
yöneticisi Geoffrey Burbidge’in Sky & Telescope dergisinin Haziran 1990 sayısında “Yitik 
Kütle İnancı” başlıklı yazısını sunuyoruz.  
 
 “Bu yazıma aslında bir kitap eleştirisi olarak başladım. Sky & Telescope dergisi 
benden popüler gökbilim kitapları dizisinden  olan Lawrence Krauss’un, Beşinci Varlık: 
Evrendeki Karanlık Özdeğin Araştırılması (Basic Books, 1989) ve Barry Parker’ın 
Görünmeyen Özdek ve Evrenin Yazgısı (Plenum Press, 1989) kitaplarının eleştirisini yapmamı 
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istedi Her iki kitap da son zamanların yaygın düşüncelerinden olan “Yitik Kütle ” sorunuyla 
ilgilenmektedir. Krauss ve Parker’ın size söylediklerine ne denli inandığınıza bağlı olarak şu 
sonuca varabilirsiniz: Astrofiziğin başlıca amacı görünmeyen özdeğin doğasını saptamak ve 
bugün için geçerli olan tüm olası evren modelleri bu yazarların bize sunduklarıdır. Kitapların 
eleştirisini yapmak yerine yazdıklarını düzeltmeyi yeğliyorum. 
 
 “Bu yitik kütle  sorunu nedir? Bu düşünceyi şöyle özetleyebiliriz:  
 
“Sarmal kollu gökadaların çoğu düz bir dönme eğrisi sergiler. Diğer bir deyişle, bir gökadanın 
üyesi olan yıldızların gökada özeği çevresindeki yörünge hızları, gökada özeğinden olan 
uzaklıkla azalma göstermez. Bu tür gökadaların kararlı olabilmesi için en az görünen diskleri 
ve özeksel şişimlerindeki (bulge) denli kütleye sahip ayçaları (Halo) da olmalıdır. Kısacası, 
bu gökadalarda bizim ‘göremediğimiz’ kütle bulunmalıdır. 
  
 “Hemen hemen tüm gökada grup ve kümelerinin kinetik erkesi çekimsel gizilgüç 
(potansiyel) erkesinden çok daha fazladır. Eğer bu dizgelerin kararlı olduğunu ve varlıklarını 
milyonlarca yıldır sürdürdüklerini varsayarsak, bu dizgelerde bizim gerçekten 
görebildiğimizin 10 – 100 katı fazla kütle olduğu sonucuna varmalıyız. Tersi bir durumda 
gökada kümeleri ve grupları sürekli olarak çözülmeli ve yenileri oluşmalıdır. Bu seçenek 
görüş, Büyük Patlama kervanına katılanların hiçbiri tarafından ciddiye alınmıyor. 
 
 “Edwin Hubble 1927 yılında evrenin genişlediğini keşfedince, evrenin geçmişte daha 
yoğun ve daha sıcak olduğu düşüncesi ortaya atıldı. Ralph Alpher ve Robert Herman, eğer 
evren sıcak bir Büyük Patlama’yla başladıysa, bugün mikrodalga bölgesinde ardalan 
ışınımının olacağını öngördü. Arno Penzias ve Robert Wilson 1965 yılında bu ışınımı 
buldular. Dahası, Büyük Patlama sırasında yaratıldığı düşünülen hafif atom izotoplarının 
gözlenen bollukları kuramsal öngörülerle uyuşuyordu. Bu bulgular, çoğu biliminsanını Büyük 
Patlama evrenbiliminin doğru olduğuna inanmaya yöneltti. COBE uydusu gözlemleri de 
mikrodalga ardalan ışınımının kusursuz bir kara cisim tayfı biçiminde olduğunu önermektedir. 
Gözlemler gerçek olacak denli iyi görünüyor. 
 
 “Birçok fizikçi salt estetik nedenlerle evrenin kritik bir yoğunluğa sahip olduğunu 
(genişlemeyi ‘sonsuz’da durdurmak için gerekli olan değer) ve çok erken evrende son derece 
hızlı bir genişlemenin olduğu kısa bir dönemin varlığı düşüncesine kapıldı. İlkesel olarak, 
böylesi bir genişlemenin olduğunu kanıtlamanın yolu yoktur. Güzel bir düşünce, ancak 
gerekli olup olmadığı ya da genişlemenin olmadığı, sonsuza değin bir yeğleme sorunu olarak 
kalacaktır. 
 

“Görebildiğimiz kütle, kritik yoğunluğu kesinlikle doğrulamıyor. Daha da kötüsü, 
yitik kütleyi de dikkate aldığımızda kritik yoğunluk için hala kısayız! Buna karşın ve de 
gözlemsel ve kuramsal sağlıklı nedenlerin olmasına karşın, çoğu Büyük Patlamacı ‘kritik 
kütlenin’ olmasıgerektiğine inanmaya devam ediyor. 
 
 “Aynı zamanda, Büyük Patlama’daki hafif izotop bolluğunun en basit açıklaması, 
kritik değerden daha düşük baryonik özdek (varlığını bildiğimiz tek özdek türü) yoğunluğu 
gerektirir. Bu olmayan boşluğu doldurmak amacıyla birçok gökbilimci evrendeki kütlenin 
%90’ından fazlasının baryonik olmayan özdekten oluştuğu düşüncesini geliştirdi. Ancak bu 
özdek türü için elimizde hiçbir bağımsız kanıt yok! 
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 “Eğer Büyük Patlama evrenbilimine inanıyorsanız, erken evrendeki gökada 
oluşumlarını anlamak oldukça zordur. Kozmik mikrodalga ardalan ışınımı olabildiğince 
düzgün ve görsel özdek ise son derece düğümlü, yumruludur. Bir zamanlar özdek ve ışınım 
kuvvetli bir biçimde eşleşmişken şimdi nasıl oluyor da ayrı yapılar sergileyebiliyorlar? Bu 
sorunun üstesinden gelebilmek için kuramcılar başarısız olmasına karşın, yaygın bir biçimde 
baryonik olmayan özdeğe sığınıyorlar. 
 
  

 
 
 
“Çoğu gökbilimci sonunda yitik kütlenin (dev gezegenler, düşük kütleli yıldızlar, beyaz 
cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler) baryonik olacağına inanıyorlar. Yalnızca parçacık 
fizikçilerinden bazıları baryonik olmayan özdeğin bulunacağına gerçekten inanıyorlar. Ancak, 
bunların savı son derece yüzeyseldir. Baryonik olmayan özdeğe ilişkin gözlemsel kanıt 
bulunamamıştır. 
 
 “Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, bilinen fizik yasaları içinde, özellikle de gözlem 
verilerinin olmamasına karşın, herşeyi denemek yasal görünüyor. Ancak, gözlemsel 
verilerden kaynaklanan ciddi sorunların olduğu alanlarda tam bir suskunluk sürüyor. Bu 
suskunluk, kırmızıya kaymanın doğasına ilişkin sorunlarda kesin vardır. Diğer yandan, 
gökada grup ve kümelerinin görünürdeki kararsızlığına seçenek bir açıklama getiren 
yaklaşıma karşı da suskun kalınıyor. 
 
 “Bu tür sorunlar hasıraltı ediliyor; çünkü bu sorunların üstesinden gelinebilmesi için 
Fred Hoyle ve Viktor Ambartsumian gibi eski gökbilimcilerde görmeye alıştığımız gerçek 
orijinallik gerekiyor. Eğer bugünün popüler yazarları bu tür gökbilimcilerin isminden 
sözediyorsa salt savuşturmak için yapıyorlar – aslında yaptıkları Büyük Patlama kervanını 
izlemekten başka bir şey değil. Bu görüşün doğru olmadığına ilişkin bir ipucundan bile 
kaçınıyorlar. 
 
 “Bu işin bir de parlak yanı var. En iyi köktenci evrenbilimciler kuşkularını sürdürüyor. 
Krauss’un kitabının kapağına Stephan Hawking şunları yazıyor: ‘Ya evrenin %99’unu 
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gözlemeyi beceremedik ya da evrenin nasıl başladığına ilişkin görüşümüz yanlış’. 
Hawking, kuramın yanlışlığı ortaya çıkacak. Çünkü evrenin genişlemesini, mikrodalga 
ardalan ışınımını öngörmesinin yanısıra Büyük Patlama modeli gökadaların, yıldızların, 
gezegenlerin ve yaşamın olmadığı dümdüz bir evreni de öngörmektedir”.   
   
 
 

Büyük Patlamaya Karşı Sav 
“Relativistik Sıcak Büyük Patlama Evrenbilim Savının” eleştirisi 

 
Astronomi Magazin, Ağustos 1992, sayı 5, s. 15. 

 
Bu makale 27 Mayıs 1992 tarihinde Dr. Tom Van Flandern tarafından uluslararası bilgisayar 
ağıyla tüm dünyaya duyurulmuştur. 
 
Nature dergisinin 29 Ağustos 1991 tarihli sayısında, standart Büyük Patlama modelini 
destekleyen bir makale yayınlandı. Modeli, dünü ve bugünüyle ele alan makalede model 
yanlısı olan savlar gözden geçirilmiştir. Bizim aşağıda sunduğumuz karşı savlar, gözlemlerin 
yalnızca bir tek evrenbilim modeli ile yorumlama uygulamasına ciddi kuşkular getirmektedir: 
(1) Bugün evrende gözlenmekte olan berilyum (Be) bolluğu, bu modelin öngördüğünden bin 
(1000) kez daha fazladır; (2) Evrenin büyük ölçekli yapıları (duvarlar, boşluklar) kozmik 
mikrodalga ışınımının yönbağımsızlığını (isotropy) açıklayabilmek için model tarafından 
öngörülen özdek eşdağılımından önemli öçlüde sapmıştır; (3) Radyo gökada ışıtmalarından 
elde ettiğimiz bilgilere göre, ‘ardalan’dan gelenmikrodalgalar bize dolaysız olarak ulaşamaz; 
bu ışınım, yolu üzerinde soğurulup yeniden salınır; (4) Süper gökada kümelerinin oluşması 
için gerekli zaman Hubble yaşını geçmektedir; (5) Kuazarlar yakın komşuluğumuzdaki 
gökadalarla ilişkilidir; (6) Bazı kuazarlar gökadalara bağlıdır (en iyi örnek, Markarian 
köprüsüdür. Bu bağıntı CCD verileriyle kanıtlanmıştır); (7) 3C273 kuazarının soğurma 
çizgileri dizgesindeki artık, ‘aradaki bulut yorumu’ üzerine kuşkular getirmektedir; (8) Birden 
çok görüntü veren cisimleri açıklamada kırıcı bulut modeli, çekimsel mercek hipotezinden 
daha tutarlıdır; (9) Kuazarlar yakınında bulunan sönük gökadlar, kuazarların ardalan cisimleri 
değil, önalan cisimleri olduğuna işaret eder. P.J.E. Peebles, D.N Schramm, E.L. Turner ve 
R.G. Krom (bu aşamadan sonra bu yazarlardan PSTK olarak sözedeceğiz) Nature dergisinin 
cilt 352, s. 749 – 776, yıl 1991 sayısında, ‘Relativistik Sıcak Büyük Patlama Evrenbilim 
Savı’ adıyla çağrılı bir makale yayınladılar. Aşağıdaki makale Büyük Patlama modelinin 
birçok yanını eleştirmesine karşın, sözü geçen yazarların bir eleştirisi olarak alınmamalıdır. 
Bu yazarların kendi uzmanlık alanlarında yetkin, bilimsel yetke oldukları konusunda 
kuşkumuz yoktur. 
 
 PSTK, makalenin ‘Giriş’ bölümünde üç ölçüte gönderi yaparak okuyucuları Büyük 
Patlama modelinin iyi bir evren modeli olduğuna inandırmaya çalışıyorlar: (1) Model 
gözlemlerle hem iyi uyum sağlıyor hem de gözlemleri öngörüyor; (2) Büyük Patlamadan daha 
uygun bir seçenek model yoktur; (3) Modelin çözemediği sorunların varlığına karşın , 
modelle çelişen hiçbir şey bulunmamaktadır. 
 
 Makalemizde, (1) Büyük Patlama öngörülerinin dar, yanlı (ad hoc) ve inandırıcı 
olmadığını; (2) Uygun bazı seçenek modellerin varlığını; (3) Büyük Patlama modelinde 
çelişkilerin olabileceğini, ancak standart modelin tanımının yüzeysel bir biçimde 
daraltılmasıyla, bu çelişkilerin dışlanabileceğini göstermeye çalışacağız. Şunu da 
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unutmamalıyız ki, Büyük Patlama modeli, evrenin başlangıcına ilişkin gerçek bir açıklama 
yapmaktan çok, bugün gözlediklerimizi açıklamaya çalışır. 
 
 PSTK, standart Büyük Patlama evrenbiliminin tanımıyla başlamaktadır. Bu tanıma 
göre evren, Hubble yasasına göre genişlemektedir. Bu, abartılı bir biçimde geniş bir 
tanımlamadır, çünkü bazı seçenek evrenbilim modellerinde de evren genişlemektedir. Büyük 
Patlamayı bu şekilde tanımlayarak, hem varolan çelişkilerden hem de ileride varolabilecek 
gizilgüce sahip çelişkilerden kaçınmaya çalışıyorlar. Örneğin, eğer kozmik mikrodalga 
ardalan ışınımının yerel bir olay olduğu gösterilebilseydi, PSTK bu bulguyu Büyük Patlamaya 
karşı vurulmuş bir darbe olmaktan çok, bu temel modelin bazı çeşitlemelerini zayıflatan bir 
bulgu olarak alacaktı. 
 
 PSTK, standart modelin tanıtımını yaparken kavram kargaşasına da neden oluyor. Bu 
modelin, evrenin ilk zamanlarında ortaya çıktığını iddia ettiği ateşten top, ‘mutlak’ hızların 
ölçümü için bir başvuru dizgesi oluşturuyor. Bu konuya ileride değineceğiz. Bu modeldeki 
genişleyen evrenin kütle yoğunluğu, evrenin başlangıçta bir ‘kara delik’ olduğu ölçütünü 
karşılamaktadır. Bu durum, başlangıç kara deliğin boyutları 1000 Mpc (bin megaparsec – 106 
× 3.086 × 1016 m) oluncaya değin sürmüştür. Belli parametrelerin değerlerine bağlı olarak 
evrendeki özdeğin çoğu, olay çevreninden (olay ufkundan) kurtulmuş olabilir ya da gelecekte 
kurtulacaktır. Başlangıç koşullarının geçmişe doğru ötelenmesi (ekstrapolasyonu), sıcaklığın 
giderek arttığına ve başlangıç noktasında sonsuz bir değere yaklaştığına işaret eder. Ancak bu 
durum, Büyük Patlama modelindeki zamanın başlangıcı kavramıyla çelişmektedir. Modele 
göre, zamanın başlangıcında değişmeyen (sıfır sıcaklık) bir durum vardı. 
 
 Bu son noktayı biraz açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Zamanda geri giderek 
tekilliğe yaklaşırken sıcaklık (zorunlu olarak) giderek artar ve sonsuz değere yaklaşır. Çünkü 
zamanda geri gitmekle tüm evreni daha küçük bir noktaya indirgiyoruz. Bu noktanın çapı 1 
AB (Astronomik Birim – Yer-Güneş arası uzaklık, 149.5×106 km) den daha küçük olduğunda 
evrendeki tüm baryonları bu oylum içine sığdırmak olanaksızdır; bu nedenle bu baryonlar 
özdek biçiminde değil, erke biçiminde olmalıdır. Sözü edilen tekillikte sonsuz hız koşuluna 
yer olmasına karşın, bunun matematiksel olarak olası olabilmesi için, zaman, tekil noktanın 
her iki yanında da bakışık (simetrik) olmalıdır. Zamanın başlangıcı görevini üstlenen özel bir 
tekillik yalnız sıfır hız (değişmeyen hız) koşuluna sahip olmalıdır. Eğer başlangıçta 
değişiklikler varsa, başlangıçta zaman da olacaktır. Zamanın olmadığı yerde değişiklikten 
sözetmek mantıksızlıktır. Böylece başlangıç için gerekli iki koşul (sonsuz sıcaklık ve sıfır hız) 
birbirine ters düşmektedir. 
 
 PSTK, bir evrenbilim modeli için en önemli sorudan, ‘genişlemeyi her ne 
başlattıysa…bu standart modele özgü bir şey değildir ’ diyerek yan çiziyor. Büyük Patlama 
modeli zamanda geriye giderek sıfır zamana ulaşmaya izin vermez. Zaman başlangıca 
yaklaşım ancak asimptotik olarak yapılır. Böylesi bir asimptotik yaklaşımda, başlangıç veya 
sondan olan uzaklık ölçümü, zamanın tersiyle (1/t) ile verilir. Bu yolla ölçüm yapıldığında 
başlangıcın kendisi sonsuzdadır (sıfır zamanın tersi). Eskiden beri bilinen bir matematik 
kavramı vardır: 1 ve sonsuz büyük bir sayının her ikisi de sonsuzdan sonsuz uzaklıktadır. 
Kısacası, 1017 saniye de (şu anki zaman), 10 – 40 saniye de (Büyük Patlamanın bugün 
erişebildiği en uzak geçmiş), sonsuz ters zamandan (başlangıç) sonsuz uzaklıktadırar. Bu 
anlamda ele aldığımızda , satnadart model evrenin başlangıcını anlamamız konusunda 
gerçeklerden sonsuz uzaklıktadır. Birgün, kuantum çekim kuramını tam olarak geliştirip 
başlangıca 10 – 200 saniye yaklaşsak bile, ilk koşullardan hala sonsuz uzakta (ters zaman 
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birimlerinde) olacağız. Her ne denli geliştirirsek geliştirelim, bu durum, bugün eriştiğimizden 
hiç de ayrımlı olmayacaktır.         
 
 Sıfır zamana olan boşluğa köprü kurmanın olanaksızlığını salt usa vurma yöntemiyle 
de kanıtlayabiliriz. Eğer t = 0 zamanında varolan hiçbir şey devinmiyor veya değişmiyorsa , 
izleyen zaman aralığında da hiçbir şey devinime geçemez. Eğer t = 0 zamanında devinen bir 
şey varsa, bu, Büyük Patlamanın, zamanın kendisinin t = 0 da başladığı varsayımına ters 
düşer. Büyük Patlamaya göre, ne t = 0 anının ne de, ‘t = 0 anından önce’ nin anlamı vardır. 
Eğer t = 0 anında bir devinim var idiyse bu devinim daha erken anlara ötelenebilir (ekstrapole 
edilebilir). Bu nedenle, Büyük Patlama modelinin t = 0 için yapmış olduğu varsayım bir 
mantıksal çelişkiye işaret eder. 
 
 Kısacası, Büyük Patlama kuramı başlangıç sorununa bir nebzecik de olsa yanıt 
veremiyor! Ancak, daha da kötüsü, tüm mantıksal sorunlarımızı bu boşluğa takıp, ‘Büyük 
Patlama bize 10–x (x, herhangi bir sayı) saniyeden önce ne olduğunu söyleyemiyor’ 
diyerek yazgıcılık da yapamayız. Salt mantık yürütmeyle bile şunu biliyoruz ki, başlangıca 
öteleme yaparak, yukarıda sözü edilen sıcaklık ile hız arasındaki mantıksal çelişkilerin 
üstesinden gelinebilir. Sorun, modelin başlangıç anı sorunsalıyla ilgilenmemesinde değildir; 
ayrıca, böylesi bir evrenin başlayabilmesi için bir mucizeye gerek vardır. Bu arada sıfır 
zamanı ile 10 – x zamanı arasında her ne büyü olursa olsun modelin mucizeye olan gereksinimi 
sürecektir.Bu nedenle Hawking’in de belirttiği gibi, ‘Büyük Patlama modlinin bazı dinler 
tarafından teolojik olarak onaylanabilir sayılması hiç de raslantı değildir ’ (S. Hawking, 
Zamanın Kısa Tarihi, Bantam Books, 1988).  
 
 Temel sorunlardan bir de, kozmolojik kırmızıya kaymanın hız kaynaklı olup 
olmadığının bilinmemesidir. Kırmızya kaymanın hız ile yorumlanması, standart modelin yanlı 
bir varsayımıdır. Gözlemlerimiz, olağan gökadaların kırmızya kaymaları ile parlaklık ve 
çaplarının ilişkili olduğunu ve dolayısıyla da uzaklıkları ile ilişki kurulabileceğini söyler. 
Ancak, kırmızya kaymaya neden olabilecek başka etmenler de bulunabilir. Çekim alanları, 
kırılma veya ışığın erke yitirmesine neden olabilecek herhangi bir olay da kırmızya kayma 
nedeni olabilir. Standart model, kozmolojik kırmızıya kayma için fiziksel olarak usa en yatkın 
nedenin hız olacağını savunuyor. Ancak, bu hipotez, ne gözlemlerle ne de deneylerle 
doğrulanmıştır. 
 
 Standart modelin kırmızıya kaymanın hızda kaynaklandığı varsayımı evrenin 
genişlediği anlamına gelir. Zamanda geriye doğru gidersek, evrenin bir tekillikten ortaya 
çıkması gerekir. Genişleyen evrenin başlangıç noktası yakınlarında çekimsel kuvveti yenmesi 
gerekiyordu, çünkü çekimsel kuvvet fiziğin tanıdığı diğer kuvvetlerden çok çok büyüktür. 
Örneğin, genişleyen evrenin çapı bir (1) metre iken, yüzey çekim kuvveti, atom 
çekirdeğindeki bilinen en kuvvetli fiziksel kuvvetlerden 1010 kez daha büyüktür. Eğer böylesi 
mega kuvvetlerin varlığından sözedebileceksek, fiziğin geri kalan kısmına nasıl güven 
duyabiliriz (örneğin kara delik kuramına)? 
 

Kozmik Ardalan I şınımı 
 

PSTK, bu ışınımın Büyük Patlama modelindeki yorumundan alıntı yaparak, ‘ilk zamanın 
ateşten topu’ deyimini kullanıyor. Bu yorum, ne özgün ne de kısıtlayıcıdır. Kozmik ardalan 
ışınımı ile ilgili özel sorunları şöyle sıralayabiliriz: (1) Işınımın yönbağımsızlığı, gökada 
dağılımında gözlenen eşdağılımsızlıktan (inhomogeneity) beklenmeyen bir çelişki yaratıyor. 
Gökadalar görünürde evrenin gözlenebilir sınırlarına değin birbirinden boşluklarla ayrılan 
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duvar benzeri yapılar biçiminde oluşmuştur; (2) Kozmik Ardalan Işınımının 20.8 K derecelik 
sıcaklığı Büyük Patlama modelinin öngördüğü değerin çok altındadır. Peebles’ın (PSTK’nın 
ilk ismi) evrenin gözlene kütle yoğunluğu temelinde bulduğu ve yayınladığı değer 300 K dır. 
Dicke’in Kozmik Ardalan Işınımının 1965 yılında 20.8 K olarak keşfinden sonra bile yaptığı 
öngörü 100 K olmuştur (E.J. lerner, The Big Bang Never Happened, Times Books, 1991, s. 
151); (3) Kozmik Ardalan Işınımı ‘mutlak’ hızların ölçülebileceği bir başvuru dizgesi 
(koordinat sistemi) oluşturur. Bu özgün başvuru dizgesi özeldir; çünkü, evrendeki tüm özdek, 
herbir baryon, bu hipotetik ‘ateşten top’ kalıntısı içinde yeralmaktadır. Güneş’in ya da 
evrendeki herhangi bir parçacığın hızını (konumunu değil!) bu başvuru dizgesine göre 
ölçebiliriz. Herhangi bir gözlemci, ‘ikiz aykırıkanısı ’ (twin paradox)nın hipotetik ikizleri 
bile, hız ölçümü yapabilir; böylece, hangisinin durgun dizgede kaldığı ve hangisinin ışık hızı 
ile devindiği saptanabilir. Büyük Patlama modelinde mikrodalga ışınımı ’ardalandan’ gelir 
ve bu nedenle hız ölçümleri için ether rolü oynar. Bu durum Özel Görelilik Kuramı için 
kesinlikle bir çelişki oluşturmamasına karşın, bu kuramın özüne karşıdır; çünkü, Özel 
Görelilik Kuramı ‘hiçbir atıl başvuru dizgesinin ayrıcalıklı bir konuma sahip 
olamayacağını’ söyler. Büyük Patlamanın en azından erken aşamalarında ışık hızından daha 
hızlı genişleyen uzaya gereksinim duymasını dikkate alırsak, bu felsefi uzlaşmalar, kişinin 
standart modelin geçerliliğine karşı duyduğu güveni sarsmaya yetebilir; (4) Lerner, radyo 
gökadalarının parlaklığının kızılötesi dalgaboylarına kıyasla radyo dalgaboylarında yeterince 
zayıfladığını göstermiş ve sonuç olarak mikrodalga ışınımının gökadalararası ortamda birçok 
kez soğurulup yine salınmaya uğramadan geçmesinin olanaksızlığına işaret etmiştir. Kısacası, 
gözlediğimiz ışınım bize ‘ardalan’dan dolaysız olarak gelemez. Böylece Büyük Patlama 
modelinin diğer modeller üzerinde üstünlüğünü sağlayan başlıca gözlemsel neden sıfırlanmış 
olur (E.J. Lerner, Radio Absorption in the Intergalactic Medium, ApJ, 361, pp. 63-68, 1990).   
   

Hafif Element Bolluğu ve Neutrino Sayısı 
 

Ağır element bollukları Büyük Patlamaya karşı sav olarak kullanılmaktadır. Şimdi, standart 
model de ağır elementlerin yıldızlardaki atom çekirdekleri sentezinden geldiğini onamış, 
dikkatini hafif elementler üzerine yoğunlaştırmıştır. Diğer kozmoloji modellerinde hafif 
elementlerin varlığını açıklamada kullanılan ‘kozmik ışın parçalanmasını’ (spallation) 
yadsıyan Büyük Patlama modeli, dört hafif elemen arasındaki iyi uyumu sağlamak ve 
korumak amacıyla ayarlanabilir parametre (foton/baryon oranı) kullanır. Öngörülen He4 
bolluğu, yıldız çekirdek sentezlerinden beklenen değere yakın olduğundan çok önemi 
değildir. Eğer yıldız hidrojen yakıtını tamamen tükettiğinde, hidrojenin çoğu He4 ve daha ağır 
elementlere dönüşmüşse, He4 bolluğu hidrojen bolluğunun %25 inden yalnızca birazcık az 
olmalıdır. Çünkü 4 hidrojen atomu 1 He atomu üretir. Bu oranın ‘biraz az’ı çok az sayıdaki 
atomun He yerine daha ağır elementlere dönüştüğünü anlatır. Gözlenen deuterium bolluğunu 
değerlendirmek zordur. Hubble Uzay Teleskobundan gelen en son değerler, bu bolluğun 
Büyük Patlama öngörülerinden daha az olduğu yönündedir. Böylece, bir ayarlanabilir 
parametre yardımıyla, He3 ve Li elementi Büyük Patlama öngörüleri için ‘iyi uyum ’ sağlar. 
 
 Bu parametre, foton/baryon oranıdır. Uydurulan (fit) en iyi değer, evrenin kütle 
yoğunluğunun (Ω - omega) 0.1 den az olmasını gerektirir (yani evren ‘açık’tır; bu durum 
Büyük Patlamanın bazı popüler versiyonlarıyla çelişki yaratır). Ek olarak, Be element bolluğu 
üzerine yapılan son değerlendirmeler, bu elementin evrende Büyük Patlamanın öngördüğü 
değerden bin (1000) kez bol olduğuna işaret etmektedir (G. Gilmore ve ark., First detection of 
berylium in a very metal poor star: a test of the standart Big Bang model, ApJ, 378, pp.17 – 
21, 1991). 
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 Büyük Patlamanın element bolluğunu öngörmede diğer kozmolojik modellerden daha 
iyi olduğu iddiası haklı gösterilemez. 
 

Kuazar ve gökada evrimleri 
 

PSTK, uzaktaki mavi gökadaların Büyük Patlama modelinin öngördüğü öngökadalar (proto 
galaxies) olduğunu söylüyor. Aslında, öngökadaların nasıl cisimler olduğu konusunda öneriler 
var, ancak bunların hiçbirine mavi gökada öngörüleri diyemeyiz. Anlaşılması güç olan bu 
yeni cisimlerin doğası henüz bilinmiyor. 
 
 PSTK, benzer biçimde radyo gökadalarını da olgun gökadaların gelişimindeki bir 
evrimsel aşama olarak nitelendiriyor. Ancak bu değerlendirme yüksek kırmızıya kayma ve 
düşük kırmızya kayma gösteren radyo gökadaları arasındaki yapısal (morfolojik) ayrımlarla 
tutarlı değildir. Nu yapısal ayrımlarbu iki tür gökadanın ayrı sınıftan cisimler olduğuna işaret 
ediyor. Benzer şekilde, eğer kuazarlar ve Etkin Gökada Özekleri (Active Galactic Nuclei – 
AGN) de evrimsel aşamaysa, bu cisimlerden gelen başlıca ışınımın doğasının ısısal olması 
gerekir ki, algılanan ışınım ısısal kaynaklı değildir. Dahası, çok yüksek kırmızıya kayma 
gösteren kuazarların evrenin Hubble yaşının %7 sine denk gelen anda oluşması gerekirdi. 
Ağır elementlerin tayf çizgilerinin tam olması yıldızların önceden oluşması gerektiğine işaret 
eder. Yönbağımsız bir ateşten toptan böylesi büyük ve evrimleşmiş yapıların ortaya çıkması 
için yukarıda sözü edilen zaman yeterli değildir. Bu cisimlerin hepsinin standart modelde yer 
alabilmesi için yanlı hipotezlere gereksinim vardır; bu nedenle, bu cisimleri Büyük 
Patlamanın kanıtı olarak almak olası değildir. 
 
 Daha ciddi bir zorluk, süper gökada kümelerinin oluşması için gerekli zamanda ortaya 
çıkmaktadır. Bu yapılar o denli büyüktür ki, bu yapıların oluşabilmesi için evrenin Hubble 
yaşının belki de on (10) katı zamana gereksinimleri vardır. Çünkü gökada göreceli hızların 
gerçek değeri 500 km/s düzeylerindedir; bunun yanısıra, Hubble zamanı gibi kısa bir zaman 
aralığında boşluklar, süper kümeler ve gökada duvarlarının oluşabilmesi için gerekli hızlar 
2000 – 5000 km/s düzeylerinde olmalıdır. Eğer bu denli yüksek hızların ortaya çıkmasını 
çarpışmalar engellediyse (ki bu durum kuşkusuz olası değildir), çarpışma erkelerinin X – ışını 
biçiminde gözlenmesi gerekirdi. Ancak böyle bir süreçle üretilen X – ışını yoktur (E.J. Lerner, 
The Big Bang Never Happened, Times Books, 1991, s. 28).Kısacası, bugün gözlenen evrenin 
Hubble yaşından daha az bir sürede oluşmasını sağlayacak zamanı bulamaması, Büyük 
Patlama modeline getirilen en ciddi eleştiridir. Eğer deneyimlerimiz bizi yanıltmıyorsa, kısa 
bir süre sonra bir takım tuhaf ve yanlı hipotezlerle bu çelişki açıklanacak ve evrenin niçin bu 
modelde önerildiği gibi olması gerektiği üzerine yapılan araştırmalarla beş yıl içinde bu 
durum tuhaflığını yitirerek normal bir durum olarak sunulacaktır. 
 

Kuazar Uzaklıkları ve Kuazar Mercekleri 
 
 
Arp ve arkadaşları, 4500 kuazardan 20’sinin 2 yay dakikalık uzaklıkda parlaklığı 15 kadir 
(yıldızların parlaklık sırasını belirten ölçek) veya daha parlak olan gökada bulunduğunu, oysa 
ki, olasılık sınırları içersinde bu rakamın yalnızca 2 olması beklendiğini savunuyor. (H.C. 
Arp, G. Burbidge, F. Hoyle, J.V. Narlikar, N.C. Wikramasinghe, Nature, 346, 807 – 812, 
1990). Bu makaleye gönderi yapan PSTK, bulgulardaki yanlılıktan sözediyor; çünkü 
kuazarlar sıkça kullanılan bir uygulamayla daha çok parlak gökada yakınlarında aranmaktadır. 
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Böylesi bir yanlılık, gerçekten de kuazarların bulunduğu parlaklık aralığını etkileyecektir. 
Ancak, belli bir radyo yeğinliği aralığında bulunan tüm kuazarlardan çoğu keşfedildikten 
sonra, bulgu sıralamasındaki yanlılık bu cisimlerin gökyüzündeki dağılımı sorusuyla ilişkili 
olamaz. Kısacası, ya kuazarlarla parlak gökadalar arasındaki ilişki gerçek, ya da, parlak 
gökadalardan daha uzakta keşfedilmesi beklenen gerçek kuazar topluluğu, bugün biline 
değerinin en az on (10) katıdır. Orta ışıtma gücüne ship kuazar bulgularının 
tamamlanmadığını savunmak ise oldukça zordur. 
 
 PSTK savına göre, düşük kırmızya kayma gösteren kuazarlar, soğurma çizgileri 
sergilemektedir. Bu da, kuazarların gökadalardan daha uzakta olduğuna işaret eder. Ancak 
soğurma çizgileri metallik göstermezler, bu nedenle de gökada ayçaları 
tarafındanoluşturulamazlar (en azından kırmızıya kaymaları bir’den (1) küçük olan soğurma 
dizgeleri için). Yakın komşuluğumuzdaki (kırmızıya kayma değeri = 0.16) parlak 3C273 
kuazarındaki fazla soğurma çizgi dizgesi (10 – 14) bu soğurma çizgilerinin kaynağının 
gökadalararası bulut olduğu savını çürütüyor. Soğurma çizgilerinin seçenek modellerdeki 
anlamları da farklıdır. Bu çizgilerin yorumunun, Büyük Patlama modelindeki gibi basit 
olmadığı da kesindir. Bu durumu, S.L. Morris ve arkadaşları çarpıcı bir biçimde 
sergilemişlerdir: ‘Düşük kolon yoğunluğuna sahip bulutların doğası ne olursa olsun, böylesine 
düşük yoğunluklu yapıların Hubble zamanı boyunca varlıklarını sürdürmüş olmaları, ya da bu 
zaman diliminde sürekli olarak yeniden ortaya çıkmaları dikkate değer bir durumdur (L. 
Morris, R.J. Weymann, B.D. Svage & R.L. Gilliland, First results from the Goddard High 
Resolution Spectrograph: the galactic halo and the Ly-α forest at low redshift in 3C273, ApJ, 
377, L21 – L24, 1991).  
 
 Seçenek modelde 3C273, yakın komşuluğumuzdaki Virgo gökadalar kümesinin 
(kırmızya kayması = 0.004) bir cismidir. Kuazarın kırmızya kayması hız kaynaklı değil, 
çekim kaynaklı olabilir. Soğurma dizgesinin çoğu, gökadalararası ortamdan çok, kuazarların 
yerel bölgesince ortay çıkar. Bununla birlikte, seçenek modellerdeki hiçbir şey, soğurma 
dizgelerinden bir ya da ikisinin Virgo kümesindeki hidrojen bulutlarından kaynaklanmasını 
dışlamıyor. 
 
 PSTK, bazı kuazarların bir’den (1) çok görüntü vermelerinin önalandaki gökadaların 
çekimsel mercek görevi görmesinden kaynaklandığını, böylece standart modelin de işaret 
ettiği gibi, kuazarların gökadalardan daha uzak cisimler olduğunu kanıtladığını savunuyorlar. 
Buradaki güçlük de şurada yatıyor: görüntüler, mercekleme modelinin öngördüğünden 
oldukça ayrımlıdır (farklıdır). Kuazarların optik görüntüleri, Einstein halkaları ya da halka 
parçaları biçiminde oluşmuyor; oluşan görüntü sayısında tutarsızlık vardır. Merceklemeyi 
yapan gökada görünürde olsa bile, kuazar bu gökadayla genellikle aynı doğrultuya gelmiyor. 
Aradaki bulutsuyu aydınlatan kuazar ışığının bu ortamda kırılması sonucunda oluşan bir’den 
(1) fazla görüntünün özellikleri kırıcı bulut modelini dışlıyor. Kırıcı bulut modeli belki de 
çekimsel mercek modelinden iyidir.  
 
 PSTK, ‘kırmızıya kaymaları ayrı olan cisimler arasındaki ilişkinin işaret ettiği 
gerçekleri yakından izlemeye değer’ olduğunu belirtiyor.Ancak bu tür örnekler içinde bugüne 
değin en çarpıcı olanı, Markarian 205 örneğini tartışma dışında tutuyorlar (C. Arp, Quasars, 
Redshifts and Contraversies, Interstellar Media, 1987, s. 32). Bu kuazarı gökada koluna 
bağlayan olağanüstü parlaklıktaki köprü, uzun poz süreli optik görüntülerde keşfedilmiş ve en 
son alınan CCD görüntülerinin bilgisayar verilerinde bu özellik çarpıcı ayrıntılarıyla 
sergilenmiştir. 
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Zaman Ölçeği Sorunu 
 

PSTK, Büyük Patlama modelinde, evrenin Hubble yaşı (10±1.3 milyar yıl) ile gökadanın 
radyoaktif bozunma yaşı (15±4 milyar yıl) ve küresel küme yaşları (15±3 milyar yıl) arasında 
ortaya çıkan çelişkileri tartışırken, bu çelişkilerin standart modelin basitliğindeki hoş olmayan 
yanlar olarak niteliyorlar. Bu yazarlar, gökada süper kümeleri ve boşlukların oluşması için 
gerekli minimum zaman (ki bu zaman çok daha uzundur) hiç tartışmıyorlar. 
 

Gökadaların Kaynağı 
 

PSTK, oldukça yüksek eşdağılımsızlık (inhomogeneity) gösteren gökada dağılımlarıyla 
mikrodalga ardalan ışınımının beklenmedik yönbağımsızlığını (isotropy) karşılaştırıyor. Bu 
bağlamda bu yönbağımsızlığın sınırlarını veriyorlar. Eğer gelecekteki gözlemler bu 
yönbağımsızlığın bozulmasına neden olursa, bu durum tüm standart modeli ‘sıkıntıya 
sokacaktır’. Bu ‘sıkıntılı’ sınır üzerine daha önce yapılan değerlendirmeler zaten yeniden 
gözden geçirildi. Örneğin, 1979 yılında varolan tüm evren modelleri, onbinde bir (1/10000) 
değerlerinden fazla dalgalanma gerektiriyordu. Bu değer bugün COBE uydusunun belirlediği 
üst sınırdan daha büyüktür. Bugün bile ilk ‘ateşten top’taki dalgalanmaları oldukça küçük 
tutup daha sonra da gökada oluşumuna yol açacak denli büyütsek de, dev boyutlarda 
görünmeyen özdeğe gereksinim vardır (örneğin, Ω = 1). Görünmeyen özdeğin görünen 
özdeğin yüz (100) katı olmasının getirdiği sıkıntı bir yana, bu değer hafif element bolluğu 
öngörüleriyle uyuşmuyor. Hafif element bolluğu öngörüleri de zaten çok küçük kütle 
yoğunlukları (örneğin, Ω < 1 – açık evren, sonsuza değin genişleyecek evren) için ve de 
birkaç element için sonuçlar veriyor. Bu çelişkinin çözülebilmesi için de, bu modele göre 
evrenin baskın bileşeni olan bu gizemli ve görünmeyen özdeğin, bizim bildiğimiz olağan 
özdekle önemli düzeylerde etkileşmediğini onamalıyız. 
 
 PSTK daha sonra, standart modelin Soğuk Karanlık Özdek çeşitlemesini tartışıyor. Bu 
model, kütle yoğunluğu parametresi olan Ω değerinin bir’e (1) eşit olmasını (Ω = 1) istiyor ve 
zaten sıkıntı içindedir. Bu durumu PSTK, bizim evreni anlamamızda kullandığımız ‘basitliğe 
bir darbe’ olarak niteliyorlar. 
 

Seçenek Evrenbilim Modelleri 
 

PSTK, standart modele yatkın olduğu için diğer seçenek evren modelleriyle daha az tanışık! 
Biz bu bölümde, seçenek modellerin yorumlarından çok, bu modellerin sergilediği gerçekleri 
tartışacağız. Örneğin, kızılötesi ve radyo dalgaboylarının karşılaştırmasını yaparak, Lerner, 
PSTK’nın savnduğunun tersine, radyo gökada ışıtmalarının uzaklıkla zayıflamaya uğradığını 
gösterdi (J. Lerner, Radio Absorption in the interalactic medium, ApJ, 361, pp. 63 – 68, 
1990). PSTK, kozmik ardalan ışınım tayfının soğumakta olan ‘ateşten top’a ili şkin olduğunu, 
ışınımın uzaklığa bağlı sıcaklık sergilediğini söylüyor ve kozmik ardalan ışınımının diğer bazı 
modellerle tutarsızlık gösterdiğini savunuyorlar. Oysa ki, çoğu seçenek evren modelleri, 
kozmik ardalan ışınım kaynağının ısısal olduğunu ve tüm uzaklıklarda tekdüze sıcaklığa sahip 
olduğunu, sonuçta da kara cisim tayfı sergileyeceğiniöngörüyor. Bu nedenle,PSTK’nın bu 
konudaki savı geçersizdir. 
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 PSK, kozmolojik kırmızya kaymanın hızdan ayrımlı bir fiziksel olaydan 
kaynaklanabileceğini savunan seçenek evren modellerini dikkate almıyor. Bu boşlama 
Onların tartışmalarına ciddi kısıtlamalar getiriyor. 
 
 Büyük Patlama modeline yaptığımız bu eleştirinin amacı, belli bir seçenek modeli 
desteklemek ya da eleştirmek değildir. Bu makalenin yazarlarının da doğal olarak kendi 
görüşleri var. Eminiz ki, yanlı hipotezler kullanmadan veya gözlemsel kanıtlardan tümevarım 
yapmadan tutarlı evren modelleri yapmak olasıdır. Ancak bu başka bir makalenin konusudur. 
 

Değerlendirme 
 

PSK, gelecekte yapılması olası görünüen ve standart modeli yanlışlayabilecek (falsify) 
gözlemlerin listesini veriyor. Bu gözlemlerden birkaç tanesi: Hubble uzaklığıyla 
karşılaştırılabilir uzaklıklarda bulunan özdeğin dağılımı için onbinde bir (1/10000) 
eşdağılımsızlığın araştırılması; He4 bolluğu %24 ün altında bulunan cisimlerin araştırılması 
veya küme yaşı Hubble yaşından fazla olan kümelerin araştırılması. Ancak zorluk sürecektir, 
çünkü modelin gözlemlerle uyuşmasını sağlamak ve modelin tutarlılığını yitirmemesi için 
modele yeni hipotezler ekleme arzusu dinmeyecektir. Gelecekte, Büyük Patlama Modelini 
çürütecek her ne bulgu yapılırsa yapılsın, modelin tarihinde syısız kez olduğu gibi iyileştirici 
hipotezler yine bulunacaktır. 
 
 Biliminsanları olarak biz, modellerin yanlışlanabilir olması gerektiğini anlıyoruz; 
ancak modelleri çürüten ölçütler bulunduğunda bunu onamaktan nefret ediyoruz. Belki de 
daha az iddialı amaçlar edinmeliyiz: burada sunduğumuz savlardan biri ya da gelecekte 
yapılacak olan gözlemler, standart modele olan güveni sarstığında, belki bilimsel olarak daha 
arzu edilir bir konuma inip, tüm olası modelleri tartışma ve gözlemleri yorumlama bilgeliğine 
sarılabiliriz. Bu modellerden yalnızca birinin yanında yer almak pek bilgece görünmüyor. Bu 
tutumumuz, daha az sorunları olan bir model ortay çıkıncaya dek sürmelidir. Böylesine tutarlı 
bir bilimsel yaklaşımla bilgimiz ve evreni anlama yeteneğimiz daha çabuk gelişecektir.  
 
 
 

Model Oluşturmada Kullanılacak Yöntem 
 

Astronomi Magazin, Ekim 1992, sayı 7, s. 17. 
 

Tom Van Flandern’in ‘Büyük Patlamaya Karşı Sav’ başlıklı yazısına gönderi yaparak, 
‘Sizin herşeyi daha iyi açıklayan modeliniz nerede...?’ sorusunu yönelten Saskatchewan 
Üniversitesi üyelerinden ismini belirleyemediğimiz kişiye Flandern’in yanıtı: 
 
Herhangi bir olgunun kaynağına ilişkin soru ve onun yanıtının aranması, entellektüel düzeyde 
karşı durulamaz bir durumdur. Birçok evrenbilimci gibi ben de bu sorun üzerinde çok 
düşündüm. Sonunda şuna inandım ki, tümevarım (induction) yöntemiyle düşünülmüş 
evrenbilim modellerinden hiçbirinin (bununla tüm evrenbilim modellerini anlatmaya 
çalışıyorum) soruna doğru yanıt verme şansı yoktur. Çünkü, çok fazla değişken ve çok fazla 
bilinmeyen var. 
 
 Büyük Patlama evren modelini ele alalım. Düşünce, kırmızıya kayma ile parlaklık 
arasındaki ilişki gözlemleriyle başlamıştır. Tümevarımla, parlaklığın uzaklık, kırmızıya 
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kaymanın da hız olduğu belirtilerek, evrenin başlangıcının belli bir zaman önce patlamalı bir 
biçimde olduğu fikri ortaya atıldı. Ancak bu varsayımların her birinin, boşlanamayacak denli 
bir olasılık yanılgısı vardır. Daha sonra mikrodalga ışınımı bulundu ve bunun beklenen 
‘ateşten top’ kalıntısı olduğu ‘varsayımı’ yapıldı. Bu ışınımın kırmızıya kayması yaklaşık 
20.000 olarak saptandı. Aslında bu ışınım bizden birkaç yüz parsek’ten daha uzakta olmayan 
bir yerel üstnova artığının ışınımı olabilir. Raslantısal olarak (belki de değil!) yıldızlararası 
ortamın denge sıcaklığı da yaklaşık 30 K dir. Yinelersek, gelişmekte olan bir modele, temel bir 
yanılgının sonlu olasılığı girecektir. Herbir ek gözlemle ve bu gözlemin yanlı yorumlarıyla 
yanılgı olasılıkları birikecektir. 
 
 Savımızın geçerli olabilmesi için saygın bir şans arıyorsak, evrenbilim modelimize ilk 
ilkelerden başlayıp bu ilkelerden evrenin doğasına ilişkin bilgileri tümdengelim (deduction) 
yöntemiyle sergilemeliyiz. Bu model bize tümdengelimsel olarak gökadaların niçin kırmızıya 
kaydığını, mikrodalga kara cisim ışınımının varlığını, karanlık özdeğin doğasını, vb. 
sorularının yanıtlarını vermelidir. Ve tüm bu tanımcı hipotezler yerine, ilk ilkelerin kendisi 
tarafından verilmelidir. 
 
 Eğer gerçeği ilk ilkelerle tanımlayan böylesi bir evren modeli herhangi bir gözlem 
veya deneyle çelişmiyorsa ve başarılı öngörüler yapıyorsa, işte ‘o’ inandırıcı bir evrenbilim 
modelidir! Böylesi bir modeli üretebilmek için ben yıllarca çalıştım. Ancak, birkaç 
tümdengelim aşaması içinde gerçeklerden sapma göstermeyen temel bir başlangıç bulmak 
kolay değildir. Bu nedenle ben daha temel bir başlangıç noktası yakalamak için  sürekli olarak 
başa döndüm.  
 
 Son olarak, çaresizlik içinde gerçeklere ilişkin olası en az varsayımı yapan başlangıçta 
karar kıldım. Başlangıcımda hiçbir şey yok: uzay yok, zaman yok, ölçek yok, ışık yok, çekim 
yok, özdek yok, erke yok, boşluk yok, varlığını duyumsatan yapı yok, yön veta yönelim yok. 
Daha sonra bu boşluğabir birim varlık (substance) ekledim. Bu, varlığını bildiğimiz herhangi 
bir şey olabilir. Sonra bu varlığın özelliklerini türettim. Bu özellikler oldukça ilginç. İkinci 
birim varlık, yeni özllikler; üçüncü, dördüncü, vb. daha da yeni özellikler sergiledi. Bu 
özellikler daha sonra bir takım kavramlara anlam kazandırmaya başladı ki biz bunların uzay, 
zaman ve özdek ile ilişkisini kolayca kurabiliriz. Bu yolla ilerlediğimizde, kısa bir süre sonra 
Zeno aykırıkanısıyla (paradoksuyla) karşılaşırız.Eğer evrenin, üçü uzay biri zaman ve diğeri 
ölçek olmak üzere beş ve yalnızca beş boyutu varsa, bu aykırıkanının ilginç bir çözümünü 
yapabiliyoruz.  
 
 Sonraki aşamada karşılıklı etkileşimler ortaya çıkıyor. Bu da, ilkel anlmda ‘kuvvet’e 
işaret ediyor. Böylesi temel kuvvetlerin gerçek kuvvetlere benzer özellikleri (örneğin ters kare 
özelliği) sergilediğini görüyoruz. Ancak, bunun yanısıra, bu kuvvetlerin anlaşılması güç 
özellikleri de var. Bu özellikler doğaya ilişkin öngörülerde bulunabiliyor olmasına karşın bu 
öngörülere ilişkin kanıtlar kuvvetli değil. Tüm relativistik özellikleri içeren çekimin 
(gravitation) bir geometrik modeli de ortaya çıkıyor, üstelik yardımcı hipotezler olmaksızın! 
Modelin gelişmesini dikkatli bir şekilde ve tümdengelim ilkesinden sapmadan sürdürürsek 
gökada kırmızıya kaymasına  benzer özellikler de ortaya çıkıyor. Ancak bu kırmızıya kayma 
hız kaynaklı değil! Yüksek kırmızıya kayma gösteren kuazar benzeri sıkışık cisimler de 
olmalıdır; ancak bu cisimleryıldız boyutlarında ve yakın komşuluğumuzda olmalıdır. 
‘Karanlık özdek’ postulasına neden olan gökadaların davranışına açıklık getiren diğer 
özellikler de ortaya çıkıyor, vb. 
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 Bu ilk, tamamen tümdengelim ilkesi kullanan ve eksiksiz evrenbilim modeline ‘Meta 
Model’ adını verdim. ‘Meta’nın en genel anlamı, ‘bir şeyin en üst düzeyde örgütlenmiş ya 
da uzmanlaşmış biçimi; en anlaşılır olan; olağan sınırların ötsine geçen’ olarak 
tanımlanabilir. ‘Meta Model’i tanımlayan bir kitabın el yazmalarını bitirdim. Bu kitap, 
kuramın gözlem ve deneylerle ilişkisinin nasıl kurulacağını, kendisini diğer evrenbilim 
modellerinden ayıran özgün ve sınanabilir öngörüleri nasıl yaptığını anlatıyor. İlk 
okuyucularımın tepkisi oldukça olumluydu. Şimdi yayınevleriyle görüşme aşamasındayım. 
    
 Büyük Patlama yeni fiziğe gereksinim duyduğunda onu sunmada ve kullanmada hiç 
sıkıntı çekmiyor: kuazarları ateşleyen bilinmeyen erke kaynakları, evrendeki özdek 
dağılımına baskın çıkan, doğası bilinmeyen karanlık özdek, vb. Meta Model’in varolan 
standart modellerden gerçek anlamda ayrı olduğu doğrudur. Gözlemlerle tutarlı olduğu 
sürece, öngörü olanağı sunuyorsa, yanlışlanabilir öngörüler yapıyorsa, ayrı olması kötü 
olmasını gerektirmez. 
 
 Bu bağlamda ilgili olduğu için Meta Model’in tümdengelim yöntemiyle ulaştığı bir 
sonuca işaret etmek istiyorum. Çökmeye uğrayan yıldızlar son çözümlemede öyle bir özdek 
yoğunluğuna erişebilir ki, gravitonlar bu özdek içinde özgürce akamazlar. Bu durum, yıldız 
içindeki özdeğin içeriğinden bağımsız olarak dış çekim alanını sınırlar. İşte, gerçek anlamda 
‘yeni fizik ’ budur! Beni bu sonuca götüren nedenlerden burada söz etmedim; ancak bu, usa 
yatkın bir düşünce, sağduyu ile tutarlı ve kesinlikle hiçbir deney tarafından yadsınamaz. 
 
 Bizim modelimizdeki bu yeni düşünceden yararlanılabilir; yani yıldızlar artık 
matematiksel tekilliklere çökmezler. Bunun yerine, çok yeğin çekim alanları olan, bu nedenle 
de çok yüksek kırmızıya kayma gösteren sıkışık cisimler biçiminde çökerler. Evrenin 
böylesine sıkışık, oldukça yüksek kırmızıya kayma gösteren cisimleri içermesi (kuazarlar) bu 
hipotezimizi hiçbir biçimde yanlışlamaz. 
 
 Şimdi senin itirazlarına gelelim: evet, bu modelde birçok yıldızın evrim modellerinin 
yeniden düşünülmesi gerekiyor. Yıldız kütleleri önceki değerlerinden daha fazla, yıldızların iç 
bölge yoğunlukları önceki değerlerinden daha fazla olabilir. Bunun sonucunda da, önceki 
öngörülerimizden daha az neutrino gözlememiz gerekir, vb,…vb. Model diğerlerinden ayrı 
ancak gözlemlerle tutarlı kaldığı sürece yaşasın ayrım! 
 

Sunyaev – Zeldovich Etkisi 
 

Flandern: Daha sonra mikrodalga ışınımı bulundu ve bunun beklenen ateşten top kalıntısı 
olduğu ‘varsayımı’ yapıldı. Bu ışınımın kırmızya kayması yaklaşık 20.000 olarak aptandı. 
Aslında bu ışınım bizden birkaç yüz parsekten daha uzakta olmayan bir yerel süpernova 
artığının ışınımı olabilir. 
 
Hennessy (Virginia Üniversitesinden Greg Hennessy): Eğer kozmik mikrodalga ardalan 
ışınımı yerel bir etkiyse, o zaman Sunyaev – Zeldovich etkisini gözleyemememiz gerekir.  
 
Brad Pennock (Kamuya açık ‘Online’ iletişim ağına San Diego’dan katılan kişi): Ben 
Sunyaev – Zeldovich etkisinin ne olduğunu merak ediyorum. Bu etki, kozmik ardalan 
ışınımının yerel bir etki olmadığını nasıl açıklıyor? 
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Flandern: Sunyaev – Zeldovich etkisi, kozmik mikrodalga ışınımının (eğer bu ışınımın 
‘ardalan’dan kaynaklandığı ‘varsayımı’nı yapmazsak, kozmik mikrodalga ışınımı = kozmik 
mikrodalga ardalanı diyebiliriz) etkin dalgaboyu veya sıcaklığındaki kaymadır. Bu kaymaa, 
zengin gökada kümelerinin gökadalararası ortamındaki sıcak gazın uyguladığı saçılma neden 
olur. Bu etkinin gözlenmesi, kozmik mikrodalga ışınımının kaynağının o gökada kümesinden 
daha uzak olduğuna işaret eder.  Sunyaev – Zeldovich etkisine benzer bir etki, üç zengin 
gökada kümesinden 1.5 cm de gözlendi. Ancak, eğer gözlemler gerçekten ardalan kozmik 
mikrodalga ışınımının Sunyaev – Zeldovich etkisini gösteriyorsa, bu gözlemler usa yatkın 
Hubble sabiti değerleri de vermelidir. Bilindiği gibi, eğer gerçek bir  Sunyaev – Zeldovich 
etkisi gözlenirse, bu gözlemlerden Hubble sabiti dolaysız olarak türetilebilir. McHardy ve 
arkadaşları bu yöntemi kullanarak Abell 2218 gözlemlerinden Hubble sabitini 24 ± 12 
km/s/Mpc olarak hesapladılar (MNRAS, 242, pp. 215 – 220, 1990). Bu değer beklenenden 
yaklaşık bin (1000) kez daha düşüktür. Bu sonuçlar gözlenen etkinin basit bir açıklamasının 
olmadığını gösterir. Bu duyarlı ölçümler üzerinde yapılan çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki 
yıllarda daha çok gökada kümeleri üzerinde daha fazla dalgaboylarında gözlem yaparak 
sonuçları birleştirme olanağı bulabileceğiz. Şimdilik bu ölçümlerin ne anlama geldiği 
üzerindeki değerlendirmeler, tartışmalı sonuçlar yaratır. 
 
Hennessy: Sunyaev – Zeldovich etkisi genellikle gökada kümeleri çevresinde bulunan sıcak, 
X – ışınlar mikrodalga ardalan ışınımıyla etkileştiğinde gözlenir. Bu tür etkileşimler Compton 
saçılması olarak anılır; çünkü,  Sunyaev – Zeldovich etkisinde elektron erke yitirir. Çok 
önemli bir nokta da şudur: Bu tür çarpışmalar foton sayısını korurken fotonların erkesini 
arttırır. Bu etki, tedirgin olmuş fotonların kara cisim tayfına ilişkin fotonlar olmadığı anlamına 
gelir.Kara cisim tayfının Wien sınırındaki dağılımı yükselirken, Rayleigh – Jeans sınırı 
dağılımında alçalma gözlenir. Tom Van Flandern, kozmik mikrodalga ardalan ışınımının 
‘yerel’ olduğunu savunurken Lerner’in makalesini (ApJ, 361, 63, 1990) kullanıyor. Lerner, 
gözden geçirilerek düzeltilmiş olan Shapley Ames kataloğundan 237 tane sarmal 
kollugökadayı alarak, bunların uzaklıklarıyla radyo ışıtma gücü indeksi arasındaki ilişkiyi 
bulmuştur. Bu yöntemde Lerner, kızılöte ve radyo ışıtma güçleri arasındaki bilinen ilişkiyi 
kullanıyor. Sonuçta, uzak (10 – 30 Mpc) sarmal kollu gökadaların radyo ışıtma güçlerinin 
daha zayıf olduğuna işaret ediyor. Bundan sonra Lerner, yakın komşuluğumuzdaki 
gökadalararası ortamın optik derinliğinin yaklaşık 30 Mpc olduğu, bunun da, kozmik 
mikrodalga ışınımının yerel olduğuna işaret ettiği sonucunu çıkarıyor. 
 
 Tom, Lerner’in makalesinin niçin yüksek bir saygınlığının olmadığını sormuştu. 
Sonuçlara kuşkuyla bakmanın nedenlerinden biri şudur: radyo dalgalarını ve onların 
yayılmalarını çok iyi anladığımızı sanıyorum. Böylesine BÜYÜK olan optik derinliğin bir 
nedeni olmalı; ancak Lerner makalesinde bundan hiç sözetmiyor, onun yerine başka 
makalelere gönderi yapıyor. Bundan başka, kızılöte/radyo ilişki işlevinin sınırları, değişik 
sarmal türlerin bilinen evrimsel etkileri (Lerner bu konudan hiç sözetmiyor) de dikkate 
alınırsa ben şahsen Lerner’in makalesini biraz kuşkuyla karşılıyorum. 
 
 Evet, üzerinde durduğumuz noktaya dönecek olursak, kullanılan evrenbilim modelinin 
önemli olduğunu unutmadan,  Sunyaev – Zeldovich etkisi, kozmik mikrodalga ardalan 
ışınımının yerel olmadığı anlamına gelir. 
 
 Brad Pennock,  Sunyaev – Zeldovich etkisi kozmik mikrodalga ışınımının etkin 
dalgaboyu veya sıcaklığındaki kaymadır. Bu ışınım zengin gökada kümelerindeki sıcak gaz 
içinden geçerken biraz ısınır. Kara cisim ışınımında etkin dalgaboyuyla sıcaklık birbiriyle 
ili şkili olduğundan, biri değiştiğinde diğeri de değişecektir. Ancak, burada sanki bir aykırıkanı 
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var! Tüm kara cisim eğrisi kısa dalgaboylarına doğru kayarak (bu kayma oldukça azdır) 
ışınımı tümüyle daha ılık yaparken, ışınım daha uzun dalgaboyları tarafında bulunurkenki 
sıcaklığından daha soğuktur. Radyo teleskopların çoğu da uzun dalgaboyu sınırında gözlem 
yapar.  
 
 Açısal çapları birkaç yay dakikası olan üç adet çok zengin gökada kümesinin tam 
önünde çok dikkatli bir biçimde yapılan parlaklık sıcaklığı ölçümleri, bu kümelerden gelen 
ışınımın, bölgenin çevresinden gelen ışınımla karşılaştırıldığında birkaç yüz mikro derece 
daha soğuk olduğunu saptamıştır. Kuşkusuz ki bu değerlerle sistematik yanılgı olasılığı 
yüksektir. Ancak, eğer sıcaklık ayrımı Sunyaev – Zeldovich etkisine ilişkinse, kozmik 
mikrodalga ışınımı bize bu gökada kümelerinin ötesinden geliyor diyebiliriz. Bu kümelere 
olan kırmızya kayma uzaklığı da verilirse bu etki Hubble sabiti için de bir değer verir. 
 
Hennessy: Tom, kozmik mikrodalga ışınımının etkin dalgaboyundaki kaymanın ortaya 
çıkardığı etkide sanki bir aykırıkanı var diyor. Bunda hiçbir aykırıkanı yok. Ters Compton 
saçılmasına uğramadan önce kozmik mikrodalga ışınımı kara cisim tayfındaki bir fotondur. 
Çarpışmadan sonra bu fotonlar kara cisim tayfında DEĞİLDİR. Ters Compton saçılmasından 
sonra fotonların erke yoğunluğu daha yüksek, ancak foton sayısı aynıdır. Eğer doğru 
anımsıyorsam, bir kara cisim tayfında fotonların sayısı erke yoğunluğunun bir işlevidir, T3.  
  

Karanlik Özdek 
 

Astronomi Magazin, Kasım 1992, sayı 8, s. 13. 
 
 

Flandern: Görünmeyen ‘karanlık özdek’, özünde tüm kuramı birarada tutmaya çalışan bir 
yara bandı görevini görüyor.  
 
Clements: ‘Karanlık özdeği’ yara bandı olara tanımlayabilirsiniz, ancak, bu özdek, değişik 
ölçeklerde gözlenmiş bir gözlemsel gerçekliktir. Bu nedenle evrenin tanımını veren herhangi 
bir modelin parçası olmalıdır. Bu kuram COBE sonuçlarını çok iyi öngörmüştür. 
 
Flandern: Büyük Patlama hipotezinin kendisinde kişiyi ‘ karanlık özdek’ beklentisi içine 
sokacak hiçbir şey yok! Aslında ‘karanlık özdek’ kuramın gözlemlerle iyi uyuştuğunu 
göstermek amacıyla yapılmış yanlı bir eklemeye çok iyi örnek oluşturuyor. ‘Karanlık 
özdeğin’ varlığı bir gözlemsel gerçek değildir. Bu, yalnızca kuramın geçerliliğini yitirmemesi 
için gerek duyulmuş kuramsal bir yamadır. Bu modelin tersine, sözünü ettiğim Meta Model 
ilk ilkelerden yola çıkarak bir çekim yasasını tümdengelimle ortaya çıkarır. Genel Görelilik 
kuramının tam bir dengidir. Ancak daha büyük ölçeklerde çekim kuvvetinin ters kareden 
(1/r2) ters doğrusal  (1/r) karaktere dönmesini gerektirir. Bu özellik, herhangi bir kuramın 
herhangi bir gözlemle bağının kurulması amacıyla düşünülmüş bir şey değildir; tömdengelim 
yöntemini kullanan bu modelin açık ve tartışmasız bir gereksinimidir. Bu yasanın gerçekte 
neye işaret ettiği konusuna gelince, şu dikkatimi çekti: 2 kpc ve ötesi uzaklıklar için ters 
doğrusal yasa (1/r) gökada dönme eğrilerini ve ‘karanlık özdek’ olmaksızın kümelerdeki 
gökadaların birbirine çekimsel bağlılığını açıklayabiliyor. Bu yeni model, Büyük Patlamanın 
üstünde daha iyi bir model oluşturabilir mi, bilemiyorum; ancak, en azından, gerçekleri 
açıklamak için sıkıntı verici, yanlı öğeleri kullanmıyor. 
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Clements: Yanılmıyorsam siz, Sunyaev – Zeldovich etkisinin gerçek mi yoksa bir önalan 
sıcaklık değişiminin sonucu mu olduğunu ortaya çıkarabilecek bir sınamanın Sunyaev – 
Zeldovich etkisinin ayrı dalgaboylarına bakmak olacağını öneriyorsunuz (örneğin, radyo 
bölgesindeki sıcaklık azalmasıyla, mm/altmm dalgaboylarındaki sıcaklık artması). Benim de 
içinde bulunduğum grup içerilmek üzere birçok çalışma grubu bunu yapıyor. Sonuçları size 
bildireceğim. 
 
Flandern: Çok teşekkür ederim. İyi bir gözlem, bin tane kuramsal savdan daha değerlidir. 
Lerner’in gözlem sonuçları kuşkuya yer bırakmayacak biçimde Kozmik Mikrodalga Ardalan 
Işınımının yerel olması gerektiğine işaret ediyor. Sizin bu gözlemlere ilişkin görüşlerinizi (ya 
da bana gönderebileceğiniz bir diğer çeşitlemesini) Lerner’e de iletebilir miyim? Bu nokta 
gerçekten çok önemli, çünkü bir evren modelinin tutarlılığı ve geçerliliği, Kozmik Mikrodalga 
Işınımının ardalandan mı, önalandan mı geldiğine bağlıdır. 
 
Sigurdsson Steinn (Lick Gözlemevi): John J. Thaler’in ifadesine göre, “gökada dönme 
eğrilerini açıklayabilmek için önerilen ‘karanlık özdeğin’ baryonik olmayan özellikte olması 
gerekmiyor. Jüpiterler, nötron yıldızlar, kahverengi cüceler, vb. gibi gökcisimleri de 
‘karanlık özdeği’ oluşturabilirler. Sorun, çok büyük ölçeklerde (gökada kümeleri) ortaya 
çıkıyor. Bu ölçeklerde etki o denli çok ‘karanlık özdeğe’ gereksinim duyuyor ki, standat 
model de baryonik olmayan özdek avına çıkıyor. Eğer ‘karanlık özdek’den 
hoşlanmıyorsanız, Flandern’in önerisinden daha az devrimci seçenekler var”. Bu arada, şu 
gerçeğe de değinmek istiyorum: 1/r2 yasasını yeniden gözden geçirip düzelten birkaç 
Newtoncu olmayan çekim yasalarını kullanan kuramlar var. Bu kuramlardan herhangi biri, 
gökada dönme eğrilerine açıklama getirebilir.; sorun, bu kuramların, fiziğin diğer alanlarıyla 
uyumunu sağlamakta yatıyor. Örneğin, ben, gökada ayçalarındaki yörünge kararlılığına iyi bir 
açıklama getirebilen ve Newtoncu olmayan bir kuramla karşılaşmadım. Bunun yanısıra, 
Güneş dizgesinin dinamiğini somut bir biçimde değerlendiren kuram da yok! Umarım en 
azından Tom Van Flandern’in kuramı bu konuya yanıt getirir. Kahverengi cüceler veya 
füzyon tepkimelerini tüketmiş yıldızlar biçimindeki ‘karanlık özdeğin’ karşılaştığı iki sorun 
var: standart Büyük Patlama çekirdek sentezi, baryon özdeğini kritik yoğunluğun 0.1’inden 
daha az değerlere kısıtlar. Gökada dönme eğrilerinin açıklanabilmesi için bu değer belki 
yeterli, ancak daha büyük ölçeklerde bu değer yetersiz kalıyor. Diğer yandan, nötron yıldız/ 
beyaz cüce modelleri de üretilen metaller için bir batık arama durumundadır. Bu metallerin 
nereye atılacağı konusunda yapılmış saygın, inandırıcı bir öneriyle henüz karşılaşmadım.  
 
John J. Thaler (Stanford Linear Accelerator Centre): İlgi alanı evrenbilim olmayanlar için 
bir açıklama vermek gerekirse, bu konuya ilişkin gerçek şudur: gökada özekleri çevresindeki 
yıldızların yörünge hızları, yıldız ışıtma gücünden elde edilen gökada kütleleriyle tutarlı 
değildir. Bu tutarsızlığa getirilen standart yorum, gökadalarda, ışıtma gücü olmayan fazladan 
özdeğin (‘karanlık özdek’) varlığı biçimindedir. Tom Van Flandern bize bir seçenek 
öneriyor: Newton çekim yasası (ters kare yasası, 1/r2 ) büyük uzaklıklarda geçerliliğini 
yitiriyor olabilir. Tom’un ‘karanlık özdek’ hipotezinin yanlı bir doğaya sahip olduğuna 
ili şkin rahatsızlığına kısmen katılabilirim. ‘Karanlık özdek’ adaylarının çoğu (axionlar, 
photinolar, neutrinolar) ‘gözlenebilir’ ve sınanabilir (yani sahte oldukları gösterilebilir). Tom 
kendi kuramının gelecekteki tüm gözlemleri kuşkuya yer bırakmaksızın öngöreceğini 
söylerken biraz iddialı konuşuyor. Şu andaki durumda, gözlemsel anormallikler var (gökada 
dönme eğrileri). Bu anormalliği açıklamaya çalışan  değişik öneriler var (‘Karanlık özdek’ 
bunlardan birisi; bir diğeri de Newtoncu olmayan çekim yasasıdır). Heriki öneri de, bu 
önerileri sınayacak deneyler önermektedir. Ölçümler yapıldıktan sonra bu rakip önerilerden 
birini seçme durumuna gelebiliriz. 
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Clements: Bir gökadanın özdek içeriği üzerinde değişiklikler yapmak yerine çekim üzerinde 
değişiklik yapma düşüncesi daha önce de denendi. Brans – Dicke çekimi, Weyl çekimi ve 
Düzeltilmiş Newton Çekimi modelleri, ‘karanlık özdek’ sorununu benzer biçimde çözme 
çabalarıdır. Sanırım bu modellerin hepsi şu veya bu biçimde başarısızlığa uğradı. Benim bu 
sorunla ilgim bir süredir kesilmiş durumda. Eğer siz hala bu konu üzerinde çalışıyorsanız, 
belki bize, sizin modelinizin diğer modellerden nerelerde ayrıldığı üzerinde bir yorum 
yaparsınız. Tom, ‘iyi bir gözlem, bin tane kuramsal savdan daha değerlidir’ şeklindeki 
yorumuna katılıyorum. 
 
Scott I. Chase (Lawrence Berkeley Laboratory): ‘Karanlık özdek’ hem Büyük Patlama 
çekirdek sentezi için gerekli niceliği sağlaması, hem de kritik kütle için toplam özdek 
niceliğini bulunması açısından önemlidir. Ancak en önemli sorun bence bu değildir. Daha az 
tartışmalı ve de önemli olan nokta, gökada dönme eğrileri ve gökada kümeleri dinamiği için 
‘karanlık özdeğe’ (veya Genel Göreliliğin bir şekliyle düzeltilmiş biçimine) gereksinme 
duyduğumuzdur. Anladığım kadarıyla ‘karanlık özdek’ evrenbilim modelini onarmak için 
uydurulmuş bir kavram değil, bu sorunu gökada devinimleriyle uyuşturma çabasıdır. Bu 
arada, bana öyle geliyor ki, çekimsel mercek olayı bu iki olasılığın ayrımını yapmamıza 
yarayacaktır. Çekimsel mercek olayı, büyük uzaklıklardaki kütleli cisimlerin neden olduğu 
çekimsel etkileri inceleyerek Genel Göreliliğin düzeltilmesi gereken uzaklıkların 
belirlenmesine ve ‘karanlık özdek’ sorununun çözülmesine yardımcı olabilir. 
 
“Hiçbir yanıt yok. 
Herhangi bir yanıt olmayacak. 
Asla bir yanıt olmadı. 
İşte yanıt bu!” 
   Gertrude Stein 
 
Flandern: John J. Thaler, birkaç uzak hidrojen bulutları ve hipotetik çekimsel mercek 
dizgeleri örneğinde, tek gökadalar için kütle/ışık oranı on (10) dan fazla çıkıyor ki bu değer, 
baryonik özdeğin barındırabileceğinin çok ötesindedir. Bundan başka, gözlemleri 
açıklayabilmek için önerdiğimiz ‘karanlık özdek’ türü ikiye çıktı. Ayrıca, ‘karanlık 
özdeğin’ varlığını doğrulayacak sınamalar bugüne dek başarısız kaldı. Ancak, çekim 
kuvvetinin uzaklıkla nitelik değiştireceği düşüncesi sınandı ve başarıya ulaştı (bkz. örneğin, 
Wright, .E., Disney, M.J. & Thompson, R.C., Universal Gravity: Was Newton right?, Proc. 
Astron. Soc. Australia, Vol. 8, pp. 334 – 338, 1990). Bu son düşüncemi ‘devrimci’ 
buluyorsun. Bense buna ‘daha az tanışık olduğumuz’ bir düşünce diyeceğim. Evrenin baskın 
bileşeninin görünmeyen özdek olduğunu savunan düşünceyle karşılaştırırsak, benimkine 
'devrimci' demek oldukça zor! Ayrıca, benim savunduğum düşünce ilk ilkelerden öngörülme 
erdemine sahip ve tüm ölçeklerde ne olup bittiğini açıklarken ne ‘karanlık özdeğe’ ne de 
ikincil yanlı hipotezlere gereksinim duyuyor. Seçenek düşüncelerin geçerliliği ve tutarlılığı 
konusunda değerlendirme yaparken bu avantajları hafife almak doğru değil. 
 
T. Joseph Lazio (Cornell Üniversitesi): Tom, senin verdiğin örneği anlayamadım. 
Anlayamadığım diğer bir nokta da, Büyük Patlamanın ‘karanlık özdeğe’ gereksinimi yokken 
nasıl oluyor da ‘karanlık özdeğe’ gereksinim duyuyor! 1927 yılında Oort, Güneş’in 
komşuluğundaki yıldız topluluklarında hesaplndığından daha fazla özdek olduğu sonucuna 
vardı. 1984 yılında Bahcall da, rakamları biraz farklı da olsa, aynı sonuca ulaştı. Coma 
kümesinin bağlı olduğu varsayımıyla yola çıkan Zwicke 1934 yılında bu kümedeki özdeğin 
ışınım yapan özdeğin gösterdiğinden daha fazla olduğu sonucuna vardı. Ben bu arada birkaç 
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gözlem sonuçlarını açıklamak istiyorum. Birincisi, ‘karanlık özdeğin’ varlığı beklentisi 
içinde olmanın iyi nedenleri vardır. Şimdi, sarmal bir gökadanın kollarına görsel bölgede 
baktığımızı varsayalım. Bize ulaşan ışığın çoğu, kütleli, parlak yıldızlardan (O, B ve bazı A 
türü yıldızlardan) geliyor. Ancak aynı yıldızlar kütlenin çok küçük bir bölümünü oluştururlar. 
Kütlenin çoğu, çok parlak ışınım yapmayan düşük kütleli yıldızlardadır (K ve M türü 
yıldızlar). Şimdi de Güneş komşuluğundaki yıldızlara baktığımızı varsayalım. Bu yıldızlardan 
çoğunun gökyüzü düzlemi üzerindeki açısal devinimleri dalgalanma gösterir ve/veya tayf 
çizgilerinde dönemsel kaymalar vardır. Bu etkiler bilinmeyen fiziksel yasalardan mı 
kaynaklanıyor? Büyük bir olasılıkla bu etkilerin nedeni, sözü edilen yıldızların görünmeyen 
yoldaşlarıdır. Yinelersek, ‘karanlık özdek’ gökbilimde değişik yollarla ve değişik tekniklerle 
görülebilir. İkincisi, genişleme hipotezi günümüzde moda! Anımsamakta yarar var, genişleme 
modeli çevremizde bol niceliklerde ‘karanlık özdek’ olduğunu öngörüyor ve bu model henüz 
deneysel olarak kanıtlanmamış kuramsal bir uydurmadır. Genişleme, evrenbilim konusunda 
söylenecek son söz değildir. Ancak, diğerlerinin işaret ettiği gibi, eğer evren ‘karanlık 
özdek’ ile doluysa, bu durum Kopernik ilkesinin iyi bir örneği olacaktır. Ne Yer Güneş 
dizgesinin özeğinde ne de gökadamız evrenin özeğinde! Evren, Yer’I oluşturan özdekten 
tamamen farklı özdekten oluşmuştur. Son olarak şunu ekleyebilirim: Güneş’in 
komşuluğundaki durum çok açık olarak bilinmiyor. Elimde Tinney, Mould ve Reid’in, ‘En 
sönük yıldızlar’ başlıklı makalesi var. Adı geçen yazarlar  kütle işlevini Güneş komşuluğunda 
saptamaya çalışmışlar. Makalenin sonlarında şu sonuca ulaşıyorlar: ‘Birçok araştırmacı 
elimizde varolan yıldız sayım verileriyle yıldız dinamiği verilerini yeniden çözümlemişler ve 
bulunduğumuz gökada yerelinde önemli niceliklerde yitik kütle olmadığı sonucuna 
varmışlardır’. Bu yazarlar daha sonra, gözlenen yıldızların yerel kütle yoğunluğunu 
açıklayabileceğini söylüyorlar. 
 
Steve Carlip (University of California): Van Flandern’in John J. Thaler’e verdiği yanıtta, 
‘…gözlemleri açıklayabilmek için önerdiğiniz ‘karanlık özdek’ türü ikiye çıktı’ deniyor. 
İzninizle ben bu konuya değişik bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Konumuzun temel sorunu, 
‘özdeğe ilişkin ne biliyoruz ve bu özdek ile evrenbilim modelinin ili şkisi nasıl kurulur?’ 
biçimindedir. Şöyle ki, ‘karanlık özdek’, bazı evrenbilim modellerini onarmak için 
uydurulmuş yanlı bir varsayım mı, yoksa, evrenbilimsel olmayan bir açıdan baktığımızda 
‘karanlık özdek’ usa yatkın mı? Birkaç örneğe göz atalım. 1) Neutrinolar: neutrinoların 
varolduğunu biliyoruz, ancak kütlelerine ilişkin bir şey bilmiyoruz. Günümüz deneyleri 
neutrino kütleleri için bir sınır getirebiliyor. Bu sınırlar ise sınırlayıcı evrenbilim modelleri 
için çok yüksek. Temel parçacık fiziğinin standart modeli, basitlik olması amacıyla 
neutrinoları kütlesiz varsayıyor. Ancak bu varsayım için ne bağlayıcı nitelikte deneysel bir 
kanıt ne de güçlü bir kuramsal sav var. Bir evrenbilim odelinin işlerlik kazanmasını sağlamak 
amacıyla neutrinoları kütleli parçacıklar varsaymak hemen hemen yanlı bir varsayım ise, aynı 
parçacıkları sıfır kütleli varsaymayı da haklı gösteremeyiz (Gerçek neutrinolar ‘sıcak 
karanlık özdek’ olmalı; ancak ben COBE sonuçlarını değerlendirirken ‘sıcak ve soğuk 
karanlık özdeğin’ herikisini de kullanan daha güzel modellerin varlığını duydum). 2) 
Exotics: Bugüne değin, örneğin, neutrinoların (süperbakışıklıktan ortaya çıkan ‘soğuk 
karanlık özdek’ adayı) varlığına ilişkin kanıt yok! Ancak, süperbakışıklığı kullanan 
kuramlar, evrenbilimle hiçbir ilişkisi olmaması nedeniyle güzeldir. Bu nedenle, bu kuramların 
evrenbilimde neye işaret ettiğine bakmak yanlış olmayacaktır. Aynı şeyleri axionlar için de 
söyleyebiliriz. 3) Genel deneysel sonuçlar: Etkileşimleri yeterince zayıf olan parçacıkların 
sınırlarına ilişkin iyi yapılmış deneylerimiz yok! Bu nedenle, böylesi parçacıkların 
varolmadığını varsaymamız gerekiyor. Ben daha alçak gönüllü davranıp şunu söyleyebilirim 
ki, ‘doğru’ bir evrenbilim modelinin parametrelerini oluşturabilmek için yeterli bilgiye sahip 
değiliz! Bunun kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu bilgisizlik, parçacık fizikçileriyle 
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evrenbilimcilerin arasında verimli bir etkileşime götürebilir.Bu arada, hem yapı oluşumları 
için özgün modeller üzerinde çalışanların hem de bu modelleri eleştirenlerin alçak gönüllü 
olmaları gerekiyor. Eğer bu aşamada bir öngörü yapmama izin verilirse, önümüzdeki birkaç 
yıl içinde, zayıf etkileşim gösteren birkaç temel parçacık (ki bunlardan bazıları evrenbilimle 
dolaysız ilişkili olacaktır) keşfedilecektir. Bu son söylediğimi herhangi bir evren modelini 
desteklediğimden söylemiyorum, tam tersine, desteklediğim herhangi bir evrenbilim modeli 
yok!) Eğer parçacık fiziğinin şu andaki standart modelinin evrenbilim için gerekli olan 
parçacık fiziğini tanımlamada yeterli olduğu belirlenirse, çok şaşırtıcı olur. 
 
Jim Buell (Engineering Computer Network, University of Oklahoma): Neutrinolar, bu 
parçacıkların varlığını savunan postuladan yirmi (20) yıl sobra gözlenebildi. ‘Karanlık 
özdeği’ dolaysız olarak bulamadıysak ‘karanlık özdek’ yok anlamına gelmez! Flandern, 
Meta Modelinizi nasıl sınamayı öneriyorsunuz? Siz, nasıl düşünmem gerektiğini 
söyleyinceye dek ben Genel Görelilik ve Newton çekim yasasını kullanmaya devam 
edeceğim. Ayrıca, sizin kuramınız sınanması olnaksız birçok düşüncelerle dolu gibi 
görünüyor. ‘Karanlık özdek’ ise ilkesel olarak dolaysız bir biçimde keşfedilebilir. 
 
Flandern: Cornell Üniversitesinden T. Joseph Lazio, ‘…Büyük Patlamanın ‘karanlık 
özdeğe’ gereksinimi yokken nasıl oluyor da ‘karanlık özdeğe’ gerek duyuyor?’ sorusunu 
yöneltiyor. Büyük Patlama modelinin hiçbir aşaması baryonik olmayan özdek beklentisi 
içinde değildir. Ancak, Büyük Patlama genel Görelilik kuramına dayandığı için çekim 
yasasına uyum göstermeyen dinamik bir olayı yorumlarken görünmeyen özdek hipotezine 
sarılmaktan başka seçeneği yok! Çekim yasaının iyi işlemesi gereken her yerde ‘karanlık 
özdeğe’ kaçış vardır. Bu soruna seçenek çözüm, 2 kpc den daha büyük uzaklıklarda çekim 
yasasının iyi işlerlikte ‘olmadığını’ onayıp bu yasayı düzeltmektir. Gözlemler henüz bu iki 
olasılığı ayırdedemiyor (‘karanlık özdek’ var veya çekim yasası düzeltilmeli). Büyük 
Patlama seçimin tamamen yanlı yapmaktadır. Meta Model’de ise nedenden sonuca giden bir 
usa vurma yöntemiyle değişik bir seçim vardır. Meta Model’de sonuçta ortaya çıkacak şey ne 
olursa olsn , genel olarak doğru olan bir şey vardır; o da, nedenden sonuca giden bir usa 
vurma yönteminin, yanlı modellerden daha güçlü bilimsel tabana sahip olmasıdır. Ancak, 
sınamalar hangi modelin gerçekle daha iyi uyuştuğuna karar verir. Oort, Bahcall ve 
Zwicke’nin sonuçlarını, eğer çekim yasasının 2 kpc’in ötesinde ters doğrusal (1/r) bir biçime 
dönüştüğünü onarsak açıklayabiliriz. ‘Karanlık özdek’ hipotezi çekim yasasının 
evrenselliğini korumak amacıyla ortaya atılmıştır. Lazio, kütle/ışık oranı yüksek olan 
yıldızları örnek gösteriyor ve ‘karanlık özdeğin’ gökbilimde görüldüğünü söylüyor. Peki, 
gökada dönme eğrilerinin düz olmasını sağlamak amacıyla, ‘karanlık özdeğin’ parlak özdeğe 
oranı niçin artmalı? Üstelik bu artış gökada disklerinin görünebilir sınırlarını niye aşmalı? Jim 
Buell, Meta Model’in deneysel olarak nasıl sınanacağını soruyor. Çok yüksek duyarlıkta ve 
doğrulukta yapılan Güneş dizgesi gözlemleri, uzaklık arttıkça çekim kuvvetinin ters kare (1/r2 

) doğasından biraz değiştiğini algılayabiliyor. Üstelik, ters kare doğasından sapıncın Güneş 
dizgesinde yalnızca 10 – 10 düzeyinde olmasına karşın! Jim Buell’in Genel Görelilik ve 
Newton çekim yasalarına olan bağlılığına gelince, bu konuda bu aşamada tartışmak anlamsız. 
Ancak, eğer önerdiğim deney, Genel Görelilik kuramının 2 kpc ötesinde yetersiz kaldığı 
savımı doğrularsa, inanıyorum ki siz de Genel Görelilik kuramının sarsılmaması için bilmem 
ne denli ‘karanlık özdeği’ Güneş dizgesinin neresine koymalıyım biçiminde düşünmek 
yerine, Genel Göreliliği düzeltme çabasına gireceksiniz.                   
 
Benjamin Weiner: Çekim yasasını yeniden gözden geçiren modellerin çoğu düz bir gökada 
dönme eğrisi öngörebiliyor. Ancak, Binney ve Tremaine bu modellerin Güneş komşuluğunda 
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‘karanlık özdek’ gereksinimini ortadan kaldıramayacağını, çünkü 1/r2 den 1/r ye dönebilmek 
için uzaklıkların yeterince büyük olmadığını söylüyorlar. 
 
Flandern: Yakın komşuluğumuzdaki yıldızların gökada düzlemine dik yöndeki 
yavaşlamaları gözlemsel bir gerçektir. Meta Model’in öngörüsü olan çekim kuvvetinin 2 kpc 
uzaklıklarda ters kare (1/r2 ) yasasından ters doğrusal yasaya (1/r) yavaş yavaş geçişi bu 
gözlemlerle çok iyi uyuşuyor. Gökada diskinin bizim komşuluğumuzdaki kalınlığı (hiç de 
raslantısal değil!) 2 kpc dir. 
 
Benjamin Weiner: Physics Today dergisinin Şubat 1992 sayısında Scott Tremaine, belli R0 
uzaklığından sonra kuvvet yasasının doğrusal gittiğine bir örnek veriyor. Bu model düz bir 
dönme eğrisi gösterebilir, ancak Tremaine’nin söylediğine göre, Kızılötesi Tully – Fisher 
bağıntısının gerçek eğimi – 0.25 iken bu model eğimi – 0.5 olarak verdiğinden başarısızdır 
(Tremaine’nin mantığı şöyle çalışıyor: kütle/ışıtma oranı olabildiğince sabit olmalıdır; 
böylece gökada ışıtması gökada kütlesiyle orantılı olur. Gökada kütlesi de dönme hızını 
saptar). Sanırım daha birçok sorun vardır. 
 
Flandern: Tremaine, Milgrom modelinin bu bağlamda Meta Model’e çok benzediğinden 
sözediyor. Yine Tremaine’e göre Milgrom modeli kızılötesi Tully – Fisher bağıntısıyla 
tutarlıdır. Aslında, Tremaine’e göre, o modele karşı sürülen esas sav kuramsal destekten 
yoksun oluşudur. Bunu da Meta Model sağlayacaktır.  
 
Benjamin Weiner: Herhangi bir sarmal kollu gökada eğrisine bakarak, çekim yasalarını 
çorbaya çevirmiş modelleri birbirinden ayırdedebilir miyiz, bilemiyorum! 
 
Flandern: Aslında (1/r2 ) yasasından ters doğrusal yasaya (1/r) geçişi Güneş dizgesinde de 
sınayabiliriz. Çünkü, radar, lazer ve uydu verileri modelin öngördüğü 1/109 gibi küçük etkileri 
sergileyebilir. Ve en önemlisi, Meta Model’in çekim yasası uydurulmuş değil, ilk ilkelerden, 
tümdengelim yöntemiyle çıkarılmıştır.  
 
 
 

Gökada Özgün Hızları 
 

Astronomi Magazin, Aralık 1992, sayı 9, s. 19. 
 

Flandern: Lerner’in savı şu öğeleri içeriyor: 1) Gökadaların özgün (peculiar) hızları çok 
ender olarak bin (1000) km/s den daha büyük değerler gösterir; 2) Böylesi bir gökada yirmi 
(20) milyar yılda (ki bu oldukça cömert bir Hubble yaşıdır!) ancak atmışbeş (65) milyon 
ışıkyılı yol kateder; 3) (Kozmik ardalan ışınımının gereksinim duyduğu gibi) uzayda 
eşdağılım gösteren özdekle başlayıp, bu özdeği yalnızca 65 milyon ışıkyılı devindirirsen, 
süper gökada kümelerinin çoğunu oluşturamazsınız. Daha çık konuşmak gerekirse, Tully 
komplekslerinin bazılarını oluşturabilmek için özdek en azından 270 milyon ışıkyılı yol 
katetmiş olmalıdır; 4) X – ışınlarının yokluğu gökada özgün hızlarının geçmişte daha büyük 
olduğu ve giderek azaldığı anlamına gelmez.  
  
R.M. Mathews: Ne denli sahte bir sav! Son derece eğri bir uzayda Euclid geometrisini 
kullanamazsınız. Friedmann kozmolojisinde bir jeodeziyi gözönüne alalım. Yerel kozmolojik 
başvuru dizgesine göre ‘özgün hız’ jeodezi boyunca sabit değildir. Niçin sabit olmadığını 
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daha iyi anlayabilmek için jeodezi boyunca iki ayrı kozmolojik başvuru dizgesinde bulunan 
iki gözlemciyi düşünelim. Bu jeodezi üzerinde devinen bir gökada, birinci gözlemciyi v 
hızıyla geçer. Belli bir zaman sonra aynı gökada ikinci gözlemciyi yakalar; ancak şimdi, 
‘gökadanın ikinci gözlemciye göre hızı = birinci gözlemciye göre hızı – evrenin 
genişlemesi nedeniyle iki gözlemci arasında ortaya çıkan göreli hız’ biçimindedir. Bu 
işlemi bir dizi kozmolojik gözlemci için yinelersek, zamanın işlevi olarak gökada ‘özgün 
hızı’nı diferansiyel eşitlik olarak buluruz. Lightman, Press, Price & Teukolsky’e göre, bu 
bağıntı: γv=sabit (1 + z) biçimindedir. ‘γ’, v hızına karşılık gelen relativistik düzeltme 
çarpanı; ‘z’ herbir dönemle ilişkili kırmızıya kaymadır. Şimdiki ‘özgün hızı’ 1000 km/s olan 
bir gökadanın Friedmann evrenindeki jeodeziyi izlediğini varsayar ve kozmik ardalan ışınımı 
için z = 1500 alırsak, bu gökadanın kozmik ardalan ışınımı zamanındaki hızını 0.98 c olarak 
buluruz. Gökadaların günümüzdeki hızını alıp, zamanla çarpar ve katettiği yolu bulmaya 
çalışırsak yanlış yaparız, çünkü hız sabit değildir. Gerçek uzaklığı bulmak için yukarıdaki 
eşitlikte saptanan hızın zamana göre integralini almalıyız. Bunu yaparken, ‘z’nin ‘t’ye olan 
bağımlılığı üzerinde de usa yatkın, haklı gösterilebilir bir varsayım yapmalıyız. Başlangıçta 
‘z’ zamanla hızla azaldığından, kozmik mikrodalga ışınımı geçişinden hemen sonra, ‘v’nin 
çok hızlı olduğu kısa zaman aralığında integralin çok az etkilendiğini varsayabiliriz. 
Başlangıçta ‘v’ oldukça hızlıdır ve gökadayı oluşturan özdek, başlangıç noktasından oldukça 
uzak noktalara erişebilir. Bundan sonra ‘yerel’ kozmolojik başvuru dizgesine göre hesapanan 
‘v, özgün hızı’ küçüktür. Ancak, gökada öncesi özdek, başlangıç noktasından olabildiğince 
uzak olduğundan, evrenin genişlemesiyle daha da uzaklara taşınır. Ben, şimdiki ‘özgün hızı’ 
1000 km/s olan bir cismin, 20 milyar yılda 2 milyar ışıkyılı gibi bir uzaklığa sürükleneceğini 
bulum ( Eğer evren 10 milyar yıl yaşındaysa bu sürüklenme 1 milyar ışıkyılıdır). Bu rakamlar, 
‘z = 0’ olan çağımız için doğrudur. Eğer geçmiş çağlara, örneğin, ‘z = 3’ dönemlerine 
bakarsak, o döneme değin gerçekleşen sürüklenme uzaklığı, yukarıda verilen rakamın %30’u 
kadardır. Bu nedenle 270 milyon ışıkyılı uzaklıklar sorun yaratmaz.    

 
 

Kuazarlar üzerine 
 

Flandern: Çoğu kuazarların soğurma çizgileri arasında metal çizgilerinin yokluğu, bu 
çizgilerin, gökada ayçalarından değil, kuazar ile gözlemci arasındaki hidrojen bulutlarından 
kaynaklandığını gösterir. Kuazarların yakın komşuluğumuzda olduğunu savunan hipoteze 
göre soğurma çizgileri, aradaki bulut veya gökadalardan değil, süper kütleli bir yıldızın 
yakınında bulunan ve çekimsel olarak kırmızıya kaymış özdekten kaynaklanmaktadır. 
Yalnızca, bir kuazarın gerçekten gökada kümesi yakınında olması durumunda, soğurma 
tayfına neden olan etken, kümenin neden olduğu kırmızıya kaymadır (örneğin, Virgo 
kümesindeki 3C273). 
 
Eric Perlman: Bu doğru değil. Bir örnek olması açısından ben, BL Lac cisimlerinden 
A00235+164 ü gösterebilirim. Bu cismin, çekimsel olarak merceklenmiş bir cisim olduğu 
sanılıyor. Bu durumda mercekleyen gökadayı da görüyoruz; gökada sarmal kollu bir tür. 
Sonuç olarak, yukarıdaki model, süper kütleli cismin çevresindeki koşulları dikkate almıyor. 
Örneğin, nötr hidrojenden oluşan büyük ölçekli bir bulut uzun ömürlü olmayacak ve çok 
çabuk bir biçimde iyonlaşacaktır. Ayrıca viskozite etkileri bulutu dağıtacaktır. 
 
Flandern: Sanırım anlaşılması güç bir biçimde yazdım. Demek istediğim şuydu: süper kütleli 
yıldız modelinde soğurmaya neden olan özdek aradaki bulut değil  süperkütleli yıldızın 
çekimsel gizilgüç (potansiyel) çukurlarında bulunan ve bu cismin çekimsel kırmızıya 
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kaymasına katılan özdekti. Yalnızca küçük ‘z’ gösteren gökadaların kuazarlarla ilişkisi vardır, 
ya da bünyelerinde kuazar bulundururlar. Daha önce de belirttiğim gibi, kuazarların yakın 
komşuluğumuzda bulunduğunu savunan hipoteze göre, uzak gökadaları mercekleyen cisim 
kuazardır, tersi değil! Merceklendiği hipotez edilen kuazarların halka-yay görüntüsü doğru 
değildir; ışık değişimleri için öngörülen ilişki doğru değildir. Yakın kuazar hipotezinde bu 
durumlara neden ola şey önalanda yeralan bir bulutsunun ışığı kırmasıdır. 
 
Eric Perlman: Makaleleri kendim okudum. Yukarıda yazılanların ‘hiçbirisiyle ’ aynı görüşte 
olamam.  
 
Flandern: Eğer yalnızca ‘aynı görüşte olamam’ diyeceksen, tartışmamız zorlaşabilir. Daha 
açık davranabilir misin? Bu arada ben de izin verirsen kendi savımı biraz daha açayım. Bir 
mercekten diğerine görüntü sayıları tutarsızlık gösteriyor. Görüntüler olması gerektiği gibi, 
bozulmuş halka yayları biçiminde deği, yuvarlak ve sıkışık geliyor. Özekteki kuazarın 
görüntüsü mercekleyen gökadanın arkasında ve gözlenebilir olması gerekirken, gözlenemiyor. 
Ve çoğu zaman mercekleyen gökada bile gözlenemiyor. Işığın bileşenlerindeki parlaklık 
değişimleri birbiriyle ilişkili olması gerekirken çoğu zaman bu ilişki kurulamıyor. Bu durum, 
mercekleyen gökadadaki tek tek yıldızların neden olduğu ‘mikro mercekleme’ yoluyla 
açıklanabilmelidir. Halbuki bu parlaklık değişimleri merceklenmiş kuazarlar örneğinde 
görüldüğü gibi aynı karakterdedir. Gökada kümesi olan Abell 2218, belki bir çekimsel mercek 
‘dizgesidir’. Ancak bu da merceklendiği gibi hipotez edilen kuazarların durumuna hiç 
benzemiyor. Sönük ve mavi gökadaların çoğu gökada kümesinin çevresinde kısa, eşözekli 
halka yayları biçiminde görülüyor (Bazı kuazarlara ili şkin sorunların ayrıntıları bende var, 
istersen gönderebilirim). Daha önceki yazışmalarımızda şöyle demiştim: ‘z = 0.1 
gökadalarından daha uzaklarda bulunan kuazarların bulunduğunu KANITLAYAMAZSIN! 
Bunu kanıtlamak demek, yakın kuazar hipotezini çürütmek demektir. Bu henüz yapılmadı, 
belki de hiç yapılamayacak! 
 
Eric Perlman: Doğru değil! En azından ‘z = 0.2’ kümelerinde gözlenen yaylar bu savı 
çürütüyor. Bizimle ortak çalışan bir grup yakında bir bilimsel makale yayınlayacak, bu 
makalede ‘z = 0.4’ kümesindeki olası yaylardan sözedecekler.  
 
Flandern: Herikimiz de bakış açılarımızı desteklemesi amacıyla küme yaylarından 
sözediyoruz. Bu da, en azından ikimizden birinin diğerinin savını anlamdığını gösteriyor. 
Yukarıdaki açıklamalarım yararlı oldu mu? Bir başka nokta: merceklenmiş olan kuazarların 
parlaklık değişimleriyle merceklenmemiş olanlarınki aynı doğaya sahip olmasına karşın, 
mikro mercekleme olayı merceklenmiş kuazarların parlaklık değişimini açıklamak üzere 
ortaya atılmış yanlı bir hipotezdir. Kuazarlar, yarı yıldızımsı cisimlerin gösterdiği yüksek 
kırmızıya kaymayı (ve dolayısıyla uzaklığı) açıklamaya çalışan yanlı hipotezlerdir. Kuazar 
uzaklıkları, kozmolojik kırmızıya kaymanın en önemli nedeninin hız olduğunu savunan V 
Büyük Patlama modeline destek veren yanlı bir hipotezdir. Büyük Patlama  da kıemızıya 
kaymaları hız ile açıklayan Kozmik Mikrodalga Işınımını ‘ateşten top’un kalıntısı olarak 
yorumlayan ve böylece evrenin bir başlangıcı ve sonlu yaşı olduğunu savunan yanlı bir 
hipotezdir. Eric, bu arada şunu belirteyim, bazı kuazarların sorunlarına ilişkin ayrıntılar 
elimde hazıe, istersen iletebilirim. 
 
Flandern: Örnekler: Hubble Uzay Teleskobunun son çalışmaları, kırmızıya kayması ‘z = 3.8’ 
olan 1208+101 kuazarının üç (3) mercek bileşenini ortaya çıkardı.Bu kuazar yaklaşık olarak 
1200 lik açı oluşturan üç bileşen gösteriyor. Bu durumu hiçbir basit mercek modeli 
öngörememiştir. Bundan başka, en parlak olan görüntü, birbirine benzeyen iki sönük 
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görüntünün arasında yer alıyor. Bu durum birçok mercek modeliyle çelişiyor. Çelişkiye 
çözüm olarak, önalandaki bir yıldızın görüntüyü kirlettiği söyleniyor. Yüksek kırmızıya 
kayma gösteren diğer bir kuazar 2016+112 dir. Bu kuazarın görüntüsünün açıklanabilmesi 
için iki gökadaya veya egzotik bir açıklamaya gereksinim duyuluyor (Maoz ve ark., 1992). 
2237+030 kuazarının dört görüntüsü de gökadanın tam özeğinde görünüyor. Kuazar 
görüntüsüyle gökada özeğinin görüntüsünün çakışması son derece olanaksızdır. Bu konuda 
postula yapmaktan kaçınan standart model, dört görüntünün gökada özeğinde çekimsel 
merceklemeyle oluşacağına gereksinim duyuyor. Bunun için, gökada özeğinin 0.9 kpc lik 
yakın yakın komşuluğundaki kütlenin 1.2×1010 Mʘ olması gerekir. Bu değer de gökada 
özeğindeki kütle/ışık oranının en az 13 olması gerektiğine işaret eder. Tamamen imkansız 
olmasa da, üzerinde çalışılan diğer gökada özekleri için bu koşulun sağlanması çok çok 
zordur.  
 
Eric Perlman: Açıklamaların hiç yardımcı olmuyor. Bu tartışmaların bir yararı varsa, o da, 
senin neden sözettiğini bilmediğine daha çok inanmaya başlıyorum. 
 
Flandern: Abell 2218 gibi gökada kümeleri, uzak ve mavi gökadaları birçok halka yayları 
biçimine dönüştürür. Bu gerçek de mi seni ilgilendirmiyor?       

 
 

Bir Gökadanın Dansı 
NGC 3516 FUGHETTA 

 
Astronomi Magazin, Mayıs 1993, sayı 14, s. 57 

 
Bir zamanlar bir konferansta gök cisimlerine ilişkin ışık eğrilerinin ses eğrilerine 
çevrilebileceği düşüncesi ortaya atılmıştı. Etkin Gökadaların özekleri bu iş için özellikle 
çekicidir. Bunun için Seyfert-1 tipi NGC 3516 gökadasının gözlemleri kullanılmıştır. 
Kullanılan müzik aletleri çello, keman ve piyanodur. İlişikteki parça 4 kez çalınmalıdır. 
Birincisinde yalnız çello ile, ikincisinde çello ve keman ile, üçüncü ve dördüncüsünde ise 
çello, keman ve piyano ile. 
Kaynak:  Astronomy & Astrophysics, Mart 1993. 
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
 

Astronomi Magazin, Eylül 1993, sayı 18, s. 167 
 

Mayıs 1993 sayımızdaki ‘Bir Gökadanın Dansı – NGC 3516 FYGHETTA’ adlı yazıda 
çello, keman ve piyano için yazılmış bir müzik parçası sunmuştuk. Adı geçen gökadadan 
gelen elektromanyetik dalgaları ses dalgalarına çevirip bize gönderecek olan okuyucularımıza 
minnettar kalacağımzı iletmiştik. 
 
 ‘Her ay bir kitap’ köşemizin değerli yazarı sayın Ergun Tümer ’in çabalarıyla ‘telgraf 
tellerindeki kuşlar’ gibi yan yana dizilmiş olan bu nitelikler niceliğe dönüştü ve parça 
seslendirildi. 
 
 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinden kontrbas sanatçısı sayın Tayfun 
Tümer yönetiminde sayın Aydın Özkök (keman), sayın Elif Yetimoğlu (piyano) ve sayın 
Güldal Sargutan (çello) bu parçayı seslendirerek bant kaydını Ege Üniversitesi Astronomi 
Topluluğuna hediye etti. 
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 Eserde emeği geçen arkadaşları ve kendi adına görüşlerini aktaran sayın Tayfun 
Tümer, parçanın çok ilginç bir notasyon olduğunu, daha ilk notalardan başlamak üzere 
insanın içinde değişik duygular oluştuğunu, ancak bazen bir kasvet çöktüğünü söyleyerek 
yaklaşık 20 dakika süren performans sonrasında kendisinin ve arkadaşlarının yorgunluk 
duygusunun etkisinde kaldıklarını, sinirlerinin gerildiğini belirtti. Tüm bunlara karşın, 
parçanın bilinen hiçbir müzik türüne benzemediğini, çok ilginç bir örnek olduğunu da 
sözlerine ekledi. 
 
 E.Ü. Astronomi Topluluğu ve Astronomi Magazin olarak kendilerine ne denli 
teşekkür etsek azdır. Bu ortak çalışma, bir yanda elektromanyetik frekanslarla ilgilenen bir 
grup insanın, diğer yanda akustik frekanslarla ilgilenen bir başka grup insanla ilişkisini 
kurmuş olan ve bildiğimiz kadarıyla bugüne dek benzeri yapılmamış bir çalışmadır. Kimbilir 
bu ortak çalışmada belki de bir üçüncü grup var! Bu mesajı bize gönderen NGC 3516’lılar! 
Umarız telif hakkını almadan yayınladığımız bu beste için bize yıldız savaşı ilan etmezler!   
 
 E.Ü. Astronomi Topluluğu olarak bu kasetin bir kopyasının isteyen okurlarımıza 
iletilmesi kararını aldık. Ancak, yapıtı seslendiren değerli müzisyen arkadaşlarımızın 
duygularına çoğunlukla katılıyor, kaseti edinmek isteyen okurlarımızı baştan uyarmak 
istiyoruz! Parçada ne keman ve çello, Vivaldi’nin Dört Mevsimleri ’ndeki ezgileri, ne de 
piyano, Franz List’in 1 Numaralı Piyano Konçertosu’ndaki ezgileri anımsatıyor! Bu parça 
sanki, nükleer bir felaket sonrasında kozmik S.O.S. vermeye başlamış, binlerce yıl yardım 
alamamış ve artık ümidini yitirmek üzere olan bir uygarlığın son ve yorgun çığırışını 
yansıtıyor. Bizce gece sütünü içmeyen çocuklara ceza kesmek isteyen ailelerin 
kullanabileceği türden bir ‘işkence’ aygıtı! Çocuksuzlar ve çocuklarına işkence etmek 
istemeyenler!...Ismarlamadan önce bir kez daha düşünün! 
 

 
NGC 3516 FUGHETTA’nın Doğuşu 

 
Seyfert-1 gökadası NGC 3516’nın birkaç haftalık zaman aralıklatıyla akı değişimi gösterdiği 
saptanmıştır. Bu gökada, 1990 yılının ilk beş ayında (LAG – Lovers of Active Galaxy – Etkin 
Gökada Aşıkları) grubunca gözlenerek, Hα, Hβ ve sürekli tayfları elde edilmiştir. Gözlemler 
La Palma’daki tüm teleskoplarla yapılmıştır. Hα ve Hβ geniş salma çizgileri 2.5 metrelik 
Isaac Newton teleskobu ve 4.2 metrelik William Herschel teleskobuyla elde edilmiştir. 
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Şekil 1. Sürekli tayf ve salma çizgilerinin ışık eğrileri. Yatay eksen günleri, düşey eksen de göreli akı yeğinliğini 
simgeliyor. 
 
 Işık eğrisindeki boşlukları ‘maksimum entropi’ yöntemiyle dolduran araştırmacılar 
böylece hergün için tanımlanmış olan bir ışık eğrisi elde etmişlerdir (Şekil 1).  Sözü edilen üç 
ışık eğrisinin (sürekli tayf, Hα ve Hβ) yeğinlik ölçeği yeniden düzenlenerek 24 aralıktan 
oluşan doğrusal bir ölçeğe dönüştürülmüştür. Herbir aralık bir müzik notasını 
simgelemektedir. Aralıkların en düşüğü ‘düşük Do Majör ’ ile tanı kazanmıştır. Böylece bu 
aralıklar ‘atonal ölçeklerde’ tam tamına ‘iki oktavı ’ doldurmaktadır. Işık eğrisindeki herbir 
gün, ‘bir sekizlik notaya’ (quavere) karşılık gelmektedir. Herbir ışık eğrisinde 160 gün 
tanımlanmış, böylece ’40 bar’ elde edilmiştir.  
 
 Sürekli ışık eğrisi çello ile; Hβ ışık eğrisi keman ile ve  Hα ışık eğrisi de piyano ile 
seslendirilmiştir. Notaları, Astronomi Magazin’in Mayıs 1993 sayısında verilen parça dört 
kez çalınmıştır. Birinci turda yalnız çello; ikinci turda çello ve keman; üçüncü ve dördüncü 
turlarda da her üçüyle çalınmıştır.  

 


