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ÖNSÖZ 

 

İnsanoğlu varolduğu günden beri kendi yaradılışı gayesini sorgularken insanın 

evrendeki yerini sorgulayarak; evrenin neden varolduğunu, büyüklüğü ve yapısını, ne zaman  

oluştuğunu merak etmişlerdir.  

 

Bu merakta insanoğlunun evrenin yaradılışı hakkındaki sorularına cevap 

bulabilecekleri, fiziksel evrenin bir bütün olarak inceleyen bir bilim dalı olan kozmolojinin 

doğmasına yol açmıştır. Kozmoloji; eski yunanca kökenli bir sözcük olan “yaratılmış her şeyi 

içeren, düzenli, bütün” anlamına gelen “kosmo’s” teriminden türemiştir. 

 

Kozmolojik araştırmalar neticesinde evrenin esasen iki temel öğeden; madde ve 

enerjiden oluştuğu görülmüştür. Bu araştırmanın konusu evrendeki madde yoğunluğu olup bu 

yoğunluğu evrenin geleceğini nasıl belirleyeceğidir. 

 

Merak duyduğum bu konuya bana araştırma fırsatı tanıyan hocam                   Prof. Dr. 

Ethem DERMAN’a, maddi ve manevi hiçbir desteğini esirgemeyen Ömer Faruk 

ALBAYRAK’a teşekkür ederim. 
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ÖZET 

 

Evrenin yapısını açıklamak için yapılan tüm çalışmalar evreni tanımlayan 

parametrelerin zamana bağlı olarak değişim gösterdiğinin ispatı olacaktır. Bütün kozmolojik 

çalışmalar temelde şu gözlem bulguları üzerinde kurulmuştur. 

a. Kırmızıya kayma  

b. Kozmolojik ilkeler 

 

Kırmızıya kayma evrenin genişlemesi nedeni ile ortaya çıkan gözlemsel bir olgudur. 

Kozmolojik ilkeler ise galaksi gözlemlerinden çıkarılan genel sonuçlardır. Bu sonuçlar iki 

özellik içerir. 

a. Evrenin homojenliği 

b. Evren eş yönsel olması‘dır. 

 

Evrenin genişlemesi 1929 yılında Hubble tarafından bulunmuştur. Genişlemede 

büyüyen cisimlerin kütleleri değil cisimlerin arasındaki uzaklıktır. Böylelikle evrendeki 

yoğunluk genişlemeye bağlı olarak azalmaktadır. 

 

Evrendeki madde yoğunluğu ve hesabı evrenin homojen olması ilkesine dayanmaktadır. 

Yoğunluğa en büyük katkı galaksi ve galaksi kümelerinden gelmektedir. Ortalama yoğunluk 

hesap edilirken belli bir hacimdeki galaksi sayısı ve glaksi kütleleri değerlerinden yararlanılır. 

Burada galaksilerin kütleleri kütle – parlaklık bağıntısından hesap edilir. Hacim ise 

kozmolojik prensibin ön gördüğü “yeterince büyük” deyimi içerisine giren yani evreni temsil 

edebilecek bir büyüklük olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Hubble bağıntısı kullanılarak 

galaksilerin uzaklıkları da hesap edilir. Böylelikle belli bir orandaki aralığa ne kadar galaksi 

düştüğü bulunur. 

 

Gözlemler gösteriyor ki, 100Mpc’lik bir alana ortalama olarak bir galaksi düşmektedir. 

 

Yoğunluk zamana bağlı bir parametredir. Bundan hareketle de evrenin geleceği ve sonu 

hakkında yorumlar yapılabilir. 

 

 



 

GİRİŞ  

 
Bütün gökcisimleri, yıldızlar, gökadalar, bulutlar, gezegenler ve uyduların, yıldızlar 

arası madde, üzerinde yaşadığımız dünya ve insanlar, kısacası varolan her şey evreni 

oluşturur. Bildiğimiz ve henüz bilmediğimiz bütün madde, enerji ve ışıma biçimleri uçsuz 

bucaksız evrenin içindedir. Evrenin büyüklüğü ve yapısı nedir, evren nasıl ve ne zaman 

oluşmuştur, ne zamana kadar varolacaktır, bir gün sonu gelecekse nasıl gelecektir gibi sorular 

yüzyıllardır astronomların aklını kurcalamıştır. Evrenin fiziksel varlığına ilişkin bu soruların 

yanı sıra düşünürler de evrenin neden varolduğunu ve insanın evrendeki yerini sorgularlar. 

Hemen hemen bütün uygarlıklarda evrenin yaradılışına ilişkin çeşitli efsaneler vardır. 

 

Evren ne kadar karmaşık gözükse de aslında yalnızca iki temel öğeden oluşmuştur; 

madde ve enerji moleküllerden, atomlardan ya da başka parçacıklardan oluşan her şey 

maddedir. Enerji ise maddede saklı olan ve maddenin hareket iş ya da eylem yapmasını 

sağlayan güçtür. Enerjinin korunumu ilkesi gereğince kapalı bir sistemdeki, örneğin evrendeki 

toplam enerji miktarı hiçbir zaman değişmez. 

 

Eski çağlarda, birkaçı dışında bütün astronom ve düşünürler dünyanın, evrenin merkezi 

olduğuna, güneş ay ve yıldızların dünyanın çevresinde döndüğüne inanılırdı. Ancak on altıncı 

ve on yedinci yüzyıllarda Kopernik ve Galilei dünyanın ve diğer gezegenlerin Güneş’in 

çevresinde döndüğünü ispatladılar. On dokuzuncu yüzyılların ortalarına doğru astronomların, 

insanın düş gücünün çok ötesinde tasarlanamayacak kadar engin bir evren düşüncesine 

götüren önemli gelişmeler oldu. Evrenin sınırsız boyutlarının ilk somut göstergesi, büyük 

Alman astronomi bilgini Friedrich Wilhem Bessel’in (1784 – 1846) yaptığı uzaklık ölçümü 

ile, yakın bir yıldızın bile bize trilyon kilometre uzakta olduğu sonucudur.  

 

1929 yılında ABD’li astronom Edwin Hubble uzayın derinliklerindeki galaksilerin 

Güneş sisteminden ve birbirlerinden giderek uzaklaştıklarını saptadı. Hubble’ın bulgularına 

göre uzaklaşma hızları bulundukları uzaklıklarla doğru orantılı idi. Başka bir deyişle, bir gök 

ada bizden ne kadar uzakta ise kaçış hızı da o kadar fazla idi. 

 



Gök adaların gerilemesi denen bu olay ancak evrenin her yöne doğru genişlemesiyle 

açıklanabilir. Evrenin genişlediği varsayımı o tarihten 7 yıl önce Rus matematikçi Aleksandr 

Friedmann, Albert Einstein’ın görecelik kuramına dayanarak ortaya atılmıştı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. EVREN 

1.1. Evrenin Genişlemesi 

 

Büyük patlama teorisine göre evren 10 ila 20 milyar yıl öncesinde çok küçük artımlarla 

genişlemeye başladı ve her geçen gün de genişlemeye devam etmektedir. Genişlemenin belli 

bir noktası yoktur. Evren, yıldızlar ve galaksiler arasındaki her yerde hacim kazanarak 

büyümesini sürdürmektedir. Bunu şişirilen ve üzerinde noktalar bulunan bir balon gibi 

düşünebiliriz; bütün noktalar birbirlerinden gittikçe uzaklaşmaktadırlar ve balonun üzerinde 

genişlemenin olduğu bir merkez yoktur.  

 

Genişlemede cisimlerin kütleleri büyümemektedir. Herhangi iki nokta arasındaki 

uzaklık sürekli olarak artmaktadır. Genişlemeyi açıklamak için biz herhangi bir anda iki nokta 

arasındaki uzaklığı yani anlık uzaklığı tanımlamalıyız. Bunu yapmamıza yardımcı olabilmek 

için bir koordinat uzaklığı – R – tanımlanır ve bunu d uzaklığındaki değişmeleri ölçmek için 

kullanırız. R’ye eş hareketli uzaklık denir. Herhangi bir andaki genişlemeyi ölçmek için 

genişleyen bir evrende herhangi iki nokta arasındaki d uzaklığının genişlemeyen bir 

sistemdeki R uzaklığına oranına bakarız. Bu oran a(t) adı verilen bir ölçek çarpanıdır. a(t) 

ölçek çarpanı d / R olduğundan d = R . a(t) bu iki nokta arasındaki gerçek uzaklığı verir. 

Ölçek çarpanının her (t) zamanı için farklı olduğunu göstermek için ( ) şeklinde gösterilmiştir. 

 
Şekil 1: evren genişledikçe iki nokta arasındaki uzaklık (d) sürekli değişir ama R, eş 

hareketli uzaklık değişmez. 



Evren doğal olarak üç boyutludur. Genişleyen üç boyutlu bir hacim  hacmiyle 

tanımlanabilir. Bu da genişlemeyen, eş hareketli  hacmi ile karşılaştırılabilir ve buradan da 

 ifadesi bulunur. 

3d
3R

333 )(taRd ⋅=

 

Evren genişlerken belirli bir bölgedeki kütlenin sabit kalması için yoğunluğun azalması 

gerekir. Belirli bir hacimdeki maddenin yaratılmayacağı ve yok olmayacağı demek olan 

kütlenin korunumu 〈 yoğunluğunun 〈 x hacim = sabit koşulunu sağlaması gerektiğini söyler. 

Bölgenin hacmi  olduğundan evren genişlerken 〈.  ifadesinin sabit olduğu sonucuna 

varıyoruz.  

3d 3d

 

Aslında  〈.  ifadesi koordinat boyutları R olan hacmin içindeki kütleye eşittir. R sabit 

olduğundan, yoğunluğun  ile orantılı olması gerekir. Bunu hesaplamak için; 

3d
3)( −ta

333 )(taRd ⋅=  ifadesinde  d  yerine 〈.  yazılması gerekir. Bu sonuca göre evren iki 

kat genişlediğinde yoğunluk  kat azalır.  
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Şekil 2: belirli bir kütle içeren küp evren genişlerken büyür. Yoğunluk, ölçek çarpanının 

tersiyle orantılı olarak azalır. Bu nedenle evren iki kat genişlerse yoğunluk sekiz kat azalır. 

 

Diğer yandan kozmoloji ilkesi, evren genişlerken iki nokta arasındaki genişleme hızının 

V = H.d denklemini sağlamasını gerektirir. Burada H uzaklığın değil zamanın fonksiyonudur. 

Belirlenen herhangi bir zamanda bu ifade, evrenin genişlemesini veren Hubble yasasına 

dönüşür. Özel olarak verilen zaman “bugün” ise H ’yi “Hubble sabiti”  değerine eşitleriz. 0H



Bir zamanlar, “1 / ” kadar önce, eğer herhangi bir yavaşlama söz konusu değilse  Hubble 

yasasına göre evren sonsuz yoğunluktaydı.  

0H

 

Evrenin genişlemesinde kütle çekiminin de etkisi vardır. Bunu ufak bir deneyle 

açıklayalım.: yeryüzünden yukarıya doğru atılan bir topu düşünelim. Eğer topun hızı 

yeryüzünün yerçekiminin kurtulma hızından (11.2 km/sn’den) küçük ise top yeryüzüne geri 

düşecektir. Eğer topun hızı kurtulma hızından büyük ise dünyadan ayrılacak ve bir daha asla 

geri düşmeyecektir.  

 

Evrenin genişlemesi içinde bulunan maddelerin ağırlığı nedeniyle yavaşlamıştır. 

Genişleme nedeniyle evrenin içindeki maddelerin yoğunluğu giderek azalmakta ve çekimsel 

yavaşlama kendi kendine olmaktadır. 

 

1.2 Evrendeki Madde Miktarı 

 

Evrendeki madde miktarı hesaplanırken evrenin homojenlik ilkesinden yararlanılır. 

Evrenin homojen olması; hangi noktasında bulunursa bulunsun bir gözlemciye belli bir zaman 

da uzayın şekil olarak aynı görünmesidir. Madde miktarı hesaplamasında evrenin düzgün 

yayılmış bir akışkan ile doldurulmuş olduğu varsayılır. Buna “kozmik akışkan” denir. Bu 

akışkanın oluşturduğu toplam madde miktarı, evrendeki var olan galaksiler, galaksi kümeleri 

ve diğer gök cisimlerinin toplamına eşittir. 

 

Kozmik akışkana göre hareketsiz (durağan)  olan bir gözlemci varsayılıp, bu 

gözlemciye evrenin zamanın fonksiyonu olarak şeklini elde etmek, yapısını ortaya koymaktır. 

Zamana bağlı parametrelerden biri olan yoğunlukta bu varsayımla hesap edilir. Uygulamada 

herhangi bir galaksi durağan gözlemci olarak seçilir. Gözlemler Samanyolu galaksisinden 

yapıldığından  doğal olarak seçilen galaksi Samanyolu galaksisidir. 

 

Kozmolojik prensip evrenin homojenliğini ifade etmek için herhangi iki “yeterince 

büyük” bölümün fiziksel özelliklerinin birbirine benzediğini varsayar. Ancak burada sözü 

edilen “yeterince büyük” deyimiyle kastedilen miktarın ne kadar olduğu açıklanmamıştır. 

Evrendeki ortalama madde miktarı yeterince büyük bir hacim elementi göz önüne alınarak ve 

gözlenen kütle ölçülerek bulunur. Bu kütleyi bulabilmek için bu hacim içinde gözlenen parlak 



galaksiler sayılır ve bu sayı ortalama bir galaksinin kütlesi ile çarpılır. Bir galaksinin kütlesi 

de yakın galaksilerin ayrıntılı olarak incelenmesiyle elde edilir. 

 

Bir galaksinin kütlesinin, sarmal ya da elips biçiminde olduğu verildiğinde ortalama 

olarak türünü temsil ettiği varsayılır. Bu yöntemlerden birinde, örneğin galaksi merkezi 

çevresinde dönen gaz bulutlarının yaydığı 21 cm hidrojen çizgisi ölçülür ve galaksi 

merkezinden olan çeşitli uzaklıklar için dönme hızı çizgi genişliklerinden bulunur.(Doppler 

Etkisi) Buradan da merkezcil kuvvet ve kütle çekim kuvvetlerinin bir birine eşit olduğu 

bilindiğine göre kütle hesaplanabilir. 

 

İkinci nicelik olan hacmin ise ne kadar büyüklükte bir alanı temsil edeceği hala tartışma 

konusudur. Evrenin temsil edilebilmesi için bu hacmin boyutlarının en azından 100 

megaparsek olması gerekir ve bu 100 megaparsek küpte ortalama olarak bir tane parlak 

galaksi bulunur. Yani 100 megaparseklik boyutlarda evren  hem eş yönlü hem de homojendir. 

Daha küçük ölçeklerde bu iki özellikten bahsedilemez. Örneğin bir ışık yılından daha küçük 

bölgeler içinde oluşan yıldızlar, 1 Mpc mertebesindeki bölgeleri kapsayan galaksiler ve 

yaygınlıkları yaklaşık olarak 100 Mpc olan galaksi kümeleri evrendeki madde dağılımının 

yerel düzensizliklerini oluştururlar. 

 

Günümüzde yapılan araştırmalar ve astrofiziğin vardığı sonuç şudur ki; görünen 

maddenin yanı sıra birde karanlık madde vardır. Evrendeki maddenin % 95’i (Hatta %99’u) 

karanlık maddedir ve bu madde hidrojen formundadır. Herhangi bir soğurma çizgisi 

oluşturmayacaktır. Çünkü hidrojen sıfırıncı seviyededir. Karanlık madde; galaksi dinamiğinin 

ve kümelerinin analitik incelenmesi ve onun oluşum modelleri ile açıklanmıştır. Her bir 

galaksi veya galaksi kümesi için toplam kütle görünen kütleden 10 kat daha fazladır.  

II. EVRENİN YOĞUNLUĞU 

 

2.1. Evrenin Kütlesi, Boyutu ve Yoğunluğu 

 

Evrenin kütlesi, boyutu ve yoğunluğu çok büyük ve çok küçük sayılarda ondalık 

noktanın ötesinde ve önünde bir çok sıfır içerir. 

 



Evrenin görünen kısmının çapı 1  m ( yaklaşık olarak 18 milyar ışık yılı ) olarak 

hesaplanmıştır. Bu evrenin görünen kısmının büyüklüğünün  kg olduğunu gösterir. 

Buradan da hidrojen atomu sayısı  olarak hesaplanmıştır. 

26107. x

7810

51106x
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Gezegenlerdeki, yıldızlardaki, nötron yıldızlarındaki maddelerin hepsi sıradan 

maddelerdir. Bunlar nötron ve protonlardan yapılmışlardır. Sıradan maddelerde ne kadar 

baryon bulunduğunu hesaplamak kolaydır. Çünkü hepsinin kütlesi aynıdır. Baryon proton ve 

nötronların hepsine denilmiştir. Bir maddedeki baryon sayısını hesaplamak için o maddenin 

kilogramını (ağırlığını)  ile çarpmak yeterlidir. Çıkan sonucun ortalama kütle sayısına 

oranı o maddedeki atom sayısını verir.  

26106x

 

Bir örnekle görelim; 

75 kg olan bir kişide,  baryon vardır. İnsan yapısının büyük bir 

kısmı 2’ye 1 oranında hidrojen ve oksijen içeren sudan oluştuğuna göre; 

2826 105.410675 xxx =

6
12

)161()12(
=

+
+ xx   ortalama kütle sayısıdır. O halde atom sayısı; 

27
28

108
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105.4 xx

=  civarındadır. 

Dünyamızın  kg civarında kütlesi vardır. Dünyanın silikon oksitten oluştuğu 

varsayılırsa; 

24106x

512624 106.3106106 xxxx =  baryon vardır. 
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+ xx  ortalama kütle sayısı ise; 
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=  atom sayısıdır. 

Evrende bulunan atomların ve iyonların 10’da 9’u hidrojen formundadır. Böylelikle 

evrendeki, görünen galaksilerdeki, atom sayısının hesabı yapılabilir. Ancak, evrendeki 

görünen ve görünmeyen bütün maddelerin ve enerjinin kütlesel yoğunluklarına ilişkin bir 

belirsizlik vardır ve bu da Einstein’in  eşitliği ile verilir. Galaksilerin etrafındaki ve 

içindeki maddenin hareketi incelendiğinde, görünen yıldızlara oranla10 kat daha büyük bir 

kütlenin çekim etkisiyle bu maddeyi çektiği ortaya çıkar. Bu kaybolan kütle problemidir.  

2cmE ⋅=

 



1930’larda Zwicky Virial Teoremini Virgo ve Coma kümelerindeki iç hareketlere 

uygulayarak galaksilerdeki yıldız populasyonundan itibaren olması gerekenden çok daha fazla 

kütle değerleri bulmuştur. Bulunan bu değerlerin yapıldığı çalışma yaklaşık 20 yıl kadar 

dikkat çekmemiştir. Ancak 1950’lerin sonuna doğru devam eden gözlemler neticesinde bu 

problem açığa kavuşturulmuştur. O zamanlar için gözlenemeyen ancak dolaylı olarak varlığı 

tespit edilen kütleye “kayıp kütle (missing mass)” denmiştir. 

 

Kayıp kütle problemi 1970’lerin başlarına kadar gerçekten bir problem olarak kalmıştır. 

Konuyla ilgili en önemli bilgi galaksilerin dış kısımlarına ait dönme eğrilerinin 21 cm’lik 

gözlemlerinden itibaren elde edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu gözlemler şunu göstermiştir; 

 

- Spiral galaksilerdeki kütle dağılımı, ışık dağılımından çok daha uzaklara kadar 

devam etmektedir. Galaksilerin ve galaksi kümelerinin kinematik gözlemlerinden 

itibaren 1970’lerin ortalarında galaksilerin etrafında kütle dağılımının 1Mpc’lik bir 

yarıçap içinde devam ettiğini ortaya koymuştur. Kütlenin ışığa oranı yarıçapın 

monoton artan bir fonksiyonudur.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Evrendeki Ortalama Madde Yoğunluğu ve Hesabı 

 

Evrendeki maddenin ortalama yoğunluğu birim hacimdeki galaksilerin sayısı ve 

galaksilerin kütle parlaklık üzerine yapılan çalışmalar vasıtasıyla tahmin edilir. Bir galaksinin 

gerçek parlaklığı ancak o galaksinin görünen parlaklığı (F) yardımıyla bulunur. Yani 

galaksinin parlaklığı: 
24 FdL π=

0H

 formülü ile verilir. Burada d uzaklığı ifade etmektedir ve bu değer Hubble 

sabitine ( ) bağlıdır. Bunun sonucu olarak ta her bir galaksinin kütlesini ’nin bir katı 

olarak elde edebiliriz. Sonuç olarak galaksilerdeki maddenin kütle yoğunluğu; 

2H



L
L
mNgalaksigalaksi ⋅⋅=ρ ’den hesap edilir. 

Buradaki m / L ortalama değeri evrendeki galaksilerin populasyon değerlerine bakılarak 

seçilir. Astronomlar maddenin gözlemlenebilir formları hakkında yeterli bilgiye sahip 

olduklarından dolayı galaksi sayısı ile beraber herbir galaksinin uzaklığını da hesap 

edebilirler.  Bunun içinde Hubble bağıntısı kullanılmaktadır. Böylelikle biz belirli bir 

orandaki aralığa ne kadar galaksi düştüğünü bulabiliriz. Bu zayıf oranın hesaplanması – Virgo 

kümesinde de gözlemlendiği gibi – birim hacimdeki galaksilerin parlaklıklarının tahmin 

edilmesini sağlar. Uzaklık kuralını Hubble kuralında verildiği gibi H = 100 (km/sn )/ milyon 

parsek ise  
3

0
10101.5 −− ⋅= pcLxL  bulunur. 

 

Kütle parlaklık ilişkisi için kabul edilen ortalama değer 21’dir. Bu değer Hollandalı 

bilim adamı Oort tarafından 1958 yılında bulunmuştur. O halde ortalama yoğunluk; 

 
331 /103.7 −−= cmgxρ  bulunur. 

 

Shapley (1933’de) uzaydaki ışıyan (yıldızsal) maddenin ortalama yoğunluğunu 

’ün birkaç katı olarak hesap etmiştir. Bu hesabı yaparken yukarıda bahsettiğimiz 

kütle – parlaklık arasındaki bağıntıyı kullanmış ve bunu galaksiler arası ortalama uzaklık 

tahmini ile birleştirmiştir. Bu madde yoğunluğu hesabında kullanılan ilk yaklaşımdır.  Bunun 

sonucu olarak ta evrendeki bütün maddenin ışıyan madde olduğu fikri uzunca bir süre 

savunulmuştur. Buna göre 10  sadece bir alt limit olabilir, üst limit ise yıldızlar arası 

ve galaksiler arası maddenin ne kadar bir kısmının daha gözlemlenmemiş ancak 

gözlemlenebilir etkiler oluşturmuş olabileceğinin hesaba katılmasıyla bulunabilmiştir. 

330 /10 cmg−

330 / cmg−

 

Yoğunluk hesabında diğer bir metot ise galaksi kümelerinin istatistiki sonuçlarını 

kullanarak yapılmıştır. bu istatistikler birim parsekte 10  galaksi bulunduğu sonucunu verir. 

Galaksi dağılımı için Hubble değerlerini ve galaksilerin kütle – parlaklık oranı için 20 

değerini kabullenmekle de biz bir ’e düşen parlaklığı çözebiliriz. Hubble sabiti  için 

aynı değeri kullanırsak parlaklığı; 

19−

3pc 0H

3
0

10101.3 −−= pcLxL  olarak buluruz. 



 

Kütle – parlaklık oranının 20 olması il ortalama yoğunluk; 
331 /106.4 cmgx −=ρ  bulunmuştur. 

 

Bu sonuç doğal olarak uzaklıkların derecesine bir anlamda Hubble sabitinin değerine 

bağlıdır. Eğer bu sabitin değeri değişirse, birim hacimdeki galaksi sayısı ve kütle – parlaklık 

oranı değişecektir.  

 

Eğer Hubble sabiti a sayısı ile çarpılırsa yoğunluk  ile çarpılmış olur. Örneğin; 1 

milyon parseke 100 km/sn iken, 1 milyon parseke 100.a km/sn olması 

2a

 

Farklı yöntemlerle elde edilmelerine rağmen yoğunluk için verilen  ve 

 değerleri aynı dizidedir. Çünkü 10 çarpanı ile verilen değer her ikisinde de 

aynıdır. Fakat 10  çarpanı olan bir değer tamamen galaksiler için kabul edilen kütle 

– parlaklık oranında bağlıdır. Kümelerdeki galaksilerin kütleleri sistemin denge durumunda 

olduğu varsayımıyla hesaplandığı zaman kütle – parlaklık oranı için çok daha yüksek değerler 

bulunabilir.  

331 /103.7 cmgx −

331 /106.4 cmgx −

330 / cmg−

 

Evrendeki maddenin sürekli yaratılım teorisi ve kütlenin korunum teorisinin 

açıklanması nebülözlerin yaş dağılımının incelenmesiyle olur. Nebülözler disk şeklindedirler 

ve diskin yüzeyindeki çekimsel daralmayı önleyecek kadar hızlı bir dönme halinde 

bulunurlar. 

 

Eğer madde korunuyorsa, maddenin ortalama yoğunluğu zamanın azalan bir 

fonksiyonudur. Evrendeki yoğunlaşmamış ya da kısmen yoğunlaşmış madde varlığı 

yoğunlaşma eğiliminin çok kuvvetli olmadığını gösterir. Bu eğilim maddenin ortalama 

yoğunluğuna bağlıdır. Dolayısıyla, zamanla ani bir şekilde azalmalı ve bir süre sonra 

bitmelidir. Bu sonuç Lemaitre’nin rölativistik modelinde ve maddenin korunumu ile evrenin 

genişlediğini gösteren bütün modellerde açıklanmıştır. 

 

Bütün bu çalışmalar teorik olarak gözlemlenebilir evrenin tamamını içermektedir. Ve bu 

bölge homojen olarak kabul edilmiştir. Ancak şunu da göz ardı etmememiz gerekir ki; evrenin 

birkaç milyon ışık yılı yarıçaplı alanının gözlemlenmesi evrenin herhangi bir kısmının nasıl 



olduğuna dair bir model vermesi mümkün değildir. Kozmolojik prensibin ifade ettiği “ 

yeterince büyük ” deyimi içine girmeyen bir alanın homojenliğinden bahsedemeyiz. 

 

Gözlemlerin bütün bir evrenin tamamını kapsadığını ve evrenin homojenliğini ifade 

eden bir model varsayabiliriz. Bu model aşağıdaki özelliklere sahiptir. 

- Bu düzgün model 10 ’lük bir ortalama madde yoğunluğu içerir. Bu da 

çoğunlukla 1  (1  ışık yılı) uzaklıktaki nebülözlerle yoğunlaşmıştır. 

327 / cmg−

cm24 105. xx105. − 6

- Nebülözler disk şeklindedirler. 10  (10  ışık yılı) yarıçapındadırlar ve yarıçapın 

1/10’i kalınlığındadırlar.  

cm22 4

- Evren öyle genişleme halindedir ki;bulutsular gittikçe birbirinden uzaklaşır ve iki 

nebülözün birbirine göre göreceli hızları aralarındaki uzaklık T (5 ;1  

yıl) sabitine bölünerek hesaplanır. 

sec106x 1103. x

- Radyasyonun ortalama yoğunluğu  yaklaşık ’dür. Bu da ortalama 

kütle yoğunluğunun ’e karşılık gelmesi demektir. 

313 /103 cmgx −

334 /103 cmgx −

- Nebülözler kümelenme eğilimindedirler, muhtemelen hepsi dönmektedir ve 

çoğunluğu spiral bir yapı göstermektedir.   

 

 

2.3 Evrendeki Radyasyonun Ortalama Yoğunluğu 

 

Yukarıda bahsettiğimiz modeldeki 4. özellik yani radyasyonun ortalama yoğunluğu, 

kendi galaksimiz dışındaki astronomik cisimlerden algıladığımız ışıkla tahmin edilebilir. 

Kendi galaksimiz içindeki diğer cisimlerden gelen ışınları bunlardan çıkarmalıyız. Çünkü 

evrenin bir noktasının onun en yakınındaki galaksiye oranı ortalama uzaklığı galaksiler arası 

ortalama uzaklığın küpü ile hesap edilir. Halbuki kendi galaksimizde böyle bir durumla karşı 

karşıya değiliz. 

 

Bu yolla yapılan ortalama radyasyon yoğunluğu yaklaşık     olarak 

bulunmuştur.  Kütle yoğunluğunun oldukça küçük bir katı olduğundan dolayı kütle yoğunluğu 

yanında ihmal edilebilir düzeydedir.  

313 /103 cmergx −

 

Bu sonuca varan bir başka yöntem ise Shapley’in hesapladığı uzayda ışıldayan 

maddelerin ortalama yoğunluklarının değerine ve bu değerin bizim galaksimiz için 



hesaplanmış olan birim madde miktarının ortalama ışık yayınlama sabiti ile çarpılmasına 

dayanır. Bu yolla uzay içinde ortalama olarak 10  saniyelik bir ışıma oranına 

ulaşırız. Işık emilene veya kırmızıya kayma etkisiyle enerjinin çok büyük bir oranda 

azalmasına kadar uzayda ilerleyecektir. Burada enerji kaybı için T zaman sabiti 5 ’dir 

ve emilim bunun yanında önemsizdir. Böylece ışık radyasyon ortalama yoğunluğunu T’ye 

bağlı olarak artırmalıyız ki; ’tür. 

329 / cmerg−

snx 1610

313 /103 cmergx −

 

2.4. Yoğunluğun Zamana Göre Değişimi 

 

Belli bir (t) zamanında r = r(t) yarıçapına ve M kütlesine sahip küresel şekilli bir uzay 

bölgesi içinde (t) zamanında yoğunluk 
34/3 rM πρ = ’tür. 

 

Genişleyen evrende M sabit t’de sürede sürekli değiştiğinden 〈 ‘da değişecektir. 〈’nun 

zamana göre değişimi d〈 / dt şöyle bulunur. 
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4 3ρπrM =  

= -3Hρ bulunur. 

 

Yeni yoğunluğun değişimi koordinat sisteminden bağımsız zamana bağlıdır. Bu da 

evrenin homojenlik ilkesinin bir sonucudur. Formüldeki H zamana bağlı bir sabittir.  

 

Başlangıcı O noktasında olan ve bu noktada durağan bir gözlemcinin bulunduğu 

varsayılan koordinat sisteminde gözlem yapıldığında A’ da ki maddenin hızı A’nın O’ya olan 

uzaklığına bağlı ve vektörel olarak  V  ‘dir. Gözlemler sıfır noktası yerine başlangıcı 

O noktasında olan bir gözlemciye göre yapılsa hız V  olacaktır.  

→→

⋅= rHr
→→

⋅= 11 rHr



 
 

 

Yine O noktasından durağan bir gözlemci için belli bir (t) zamanında A noktasındaki 

akışkan maddenin yoğunluğu  ise, aynı (t)  zamanı için O noktasındaki durağan 

gözlemci içinde A’da ki yoğunluk yine aynı olacaktır. 

),(0 trρρ =

 

 

2.5. Friedman – Lemaitre Denklemi ile Yoğunluğun Açıklaması 

 

1949 yılında Herman Bandi, Thomas Gold ve Fried Hoyle tarafından Kararlı Hal 

Hipotezi ortaya atılmıştı ve bu hipotezin en belirgin özelliği evrenin yoğunluğunu sabit 

tutabilmek için maddenin boşluktan yaratıldığını kabul etmesiydi. Bu tamamiyle bütün 

fizikçiler tarafından kabul edilen temel bir ilke olan maddenin ve enerjinin korunumu ilkesine 

karşı gelmektedir.   

 

Hoyle’un modelinde yoğunluk; 

5.14 2 =TGρπ  denklemi ile verilmiştir. Ve çoğu rölativistik modelde bu değer çok daha 

küçüktür. Burada T  yıl alınırsa; 9108.1 x=
328 /105 cmgx −=ρ olarak bulunur. G, gravitasyonel çekim sabitidir. 

 

Yine aynı teori yakında ve uzakta gözlemlediğimiz galaksi yoğunluklarının aynı olması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Yani kararlı hal teorisi bugünkü haliyle 〈’yu doğru olarak tahmin 

etmemektedir.  

 

Biz bugün biliyoruz ki; evren ilk yaratıldığında şimdiki yoğunluğundan çok çok daha 

fazla yoğunluktaydı. O halde, ölçülen uzak ve sönük kaynakların sayısından yakın ve parlak 

olanlara göre büyük bir artış olmalıdır. 



 

Ve daha sonra Fried Hoyle ve Joyant Narlakor Kararlı Hal Teorisini maddenin ancak 

olağandışı yoğunluklardaki bölgelerde yaratılabileceğini öne sürecek biçimde değiştirdiler. 

 

1922 yılında bir Rus meteorolog ve matematikçi olan Alexander Friedman etkisi 

yüzyıllar boyunca sürecek olan bir keşif yaptı. Einstein’ın görmezlikten geldiği ve başlangıçta 

kabul etmeyi reddettiği bir şeyi farketmişti, evren genişliyordu. Einstein kozmoloji ilkesine 

uyarak kendi geliştirdiği genel süreklilik teorisindeki evrensel kütle çekim denklemlerini 

basitleştirmiş ve görünüşte durağan bir evren modeli elde etmişti. Hatta evreni kendi kütle 

çekimi ile kendi üzerine çökmesini engellemek için “kozmik itme” adını verdiği bir kuvvetin 

varlığını söylemişti. Friedman, Einstein’ın basit bir matematiksel hata yaptığını, bu nedenle 

de Einstein’ın denklemlerinin evrenin genişlemesine olanak sağlayan ve yeni bir kuvvete 

gereksinim duymayan çözümlerini gözden kaçırdığını farketti. Daha sonraları Einstein de 

kozmik itme gibi bir kuvvetin varlığını öngörmenin, yaptığı en büyük hata olduğunu 

farketmiştir.  

 

1927 yılında Belçikalı kozmoloji uzmanı Georges Lemaitre Friedmann’dan bağımsız 

olarak yaptığı çalışmalarla evrenin genişlediğini keşfetti.  

 

Friedmann – Lemaitre denklemlerinin en önemli parametrelerinden biri evrenin 

ortalama yoğunluğudur. Evrenin sonsuza kadar genişleyeceğini ya da bir gün çökeceğini 

anlamamızı sağlayan evrenin kütlesini ölçen kavram yoğunluktur.  

 

Işıyan maddenin ortalama yoğunluğunu yani 〈 değeri önceki konularda hesaplanmıştır. 

 

Şimdi evrende rasgele bir hacim alalım. Bu hacmi iç içe küresel kabuklara ayıralım. Her 

kabuğa ilişkin iki tür enerji vardır. Kinetik enerji adı verilen hareket enerjisi ve kütle çekimsel 

potansiyel enerji denilen kabuğun hissettiği kütle çekimsel alan içinde düşerken kazanılan 

enerji. Herhangi bir kabuk içindeki hareket, enerjinin korunumu ilkesine uymak zorundadır. 

 

Bu durumda;  

Kinetik enerji + kütle çekimsel potansiyel enerji = kabuğun toplam enerjisi’dir.  



Burada kabuğun kinetik enerjisi    olup  kabuğun kütlesidir. Kabuğun kütle 

çekimsel potansiyel enerjisi ise Gmm  olarak yazılabilir ki; 

burada kabukla sınırlandırılan küresel hacim içindeki bütün kütle 〈 yoğunluğu ile 

2/2vmk km

dk /

33
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olarak yazılabilen kabuğun hacminin çarpımına eşittir. Yani; 33
4
d

m
ρπ

=  olur. Buradan da 

kabuğun toplam enerjisi; 

2/2vmk - Gmm  yazılabilir. dk /
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 yazılabilir. 

 

Doğal olarak kabuğun toplam enerjisi ve kütlesi sabittir. Bu demektir ki  ve R 

sabitlerini bölerek ya da d / a(t) ile  

km

)3/8(2 ρπGH − = kabuğun toplam enerji x 2  elde edilebilir.  2/ dmk

 

Kabuğun toplam enerjisinin iki katına kütlesi ve  ile bölümüne k dersek  2R
22 /)3/8( akGH =− ρπ buluruz. Bu denklem yaygın olarak Friedmann denklemi olarak 

bilinir. Denklemi ilk keşfeden kişi olan Rus kozmoloji uzmanı Alexander Friedmann, bulduğu 

sonuçları 1922 yılında yayınlamıştır. Belçikalı kozmoloji uzmanı Georges Lemaitre 1927 

yılında, bağımsız olarak benzer bir keşif yaptığından denklemi aynı zamanda Friedman – 

Lemaitre denklemi adı verilir. 

 

Evrenin evrimi, kinetik ve potansiyel enerjiler arasındaki duyarlı dengeler tarafından 

yönetilir. Kinetik enerji üstün gelirse, evren sonsuza kadar genişler; potansiyel enerji üstün 

gelirse tekrar çökmeye mahkumdur. Her şey yoğunluğun kritik bir değerde küçük olup 

olmamasına bağlıdır ki eğer durum böyleyse savaşı kinetik enerji; tersinin geçerli olması 

durumunda ise potansiyel enerji kazanır. Eğer evrenin ortalama madde yoğunluğu bilinirse 

evrenin sonsuza kadar genişlemesi için yeterli “kurtulma hızına” sahip olup olmadığını 

anlayabiliriz. Burada bahsedilen kurtulma hızı daha önceki bölümlerde deneysel olarak 

bahsedilen ve yer için verilen 11.2 km/sn ‘nin üzerindeki hızları kapsamaktadır. 

 



Kinetik enerjinin tam olarak potansiyel enerjiye eşit olduğunu varsayalım. Bu durumda 

k ile gösterdiğimiz toplam enerji 0’dir. Friedmann – Lemaitre denklemi de  

G
H

c γπ
ρ

23
=   biçimine dönüşür. Bu ifade  verilen bir zamandaki kritik yoğunluğun 

değerini verir. Formüldeki G çekimsel sabit H ise olarak bilinen Hubble sabitidir. Bu sabit 

1/t’ye eşittir. Burada t, büyük patlamadan bu yana geçen zamandır, sabitin değeri yaklaşık 1/ 

15 milyar yıldır. Ancak evrenin ilk dönemlerinde büyük patlamadan o zamana kadar geçen 

süre daha küçük olduğundan H değeri daha büyüktür. Bu nedenle de yoğunluğun 

başlangıçtaki değeri şimdikinden oldukça fazlaydı. Bütün bunlardan yoğunluğun  ile 

orantılı ya da evrenin yaşı ile ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. (〈 ∋  ∋ ) . Bunun 

nedeni de 〈 i,fadesindeki terimin k = 0 olsun olmasın,  teriminden çok daha büyük 

olmasıdır. 

0H

2H
2H 2−t

2−ka

 
 

Şekil: Evren, bir gözlemcinin çevresinde yer alan ve genişleyen iç içe kabuklar 

biçiminde yorumlanabilir. 

 

Kritik yoğunluk çöken kapalı bir evreni büyüyen açık bir evrenden ayırmaktadır. 

Hubble sabiti için 50 km/s Mpc değeri kullanılırsa kritik yoğunluğun değeri   

olarak bulunur. Evrenin oluşumuna ilişkin teorilerden en geçerli olan; Genişleyen Evren 

Teorisi evrenin kütlesel yoğunluğunun kritik yoğunluğa yakın olması gerektiği yönünde 

tahminde bulunur.  

327 /108.4 mkgx −

 



Evrenin yoğunluğunun büyük patlama sırasında daha büyük olması k enerji sabitinin 

yorumlanmasıyla da açıklanabilir. Bu enerji sabitini pozitif veya negatife değerler alabilir. 

Eğer pozitifse sonraki zamanlarda ,  ile orantılı olduğundan H’ın tanımlı olduğu 

değerler vardır. Buradan da evrenin sonsuza kadar genişleyeceği sonucunu çıkarırız. Eğer k 

negatifse, sonraki zamanlarda H’ın tanımlı olduğu değerler yoktur. Buradan da evrenin bir 

maksimum yarıçapa kadar genişleyip sonra büzülmeye başlayacağı sonucunu çıkarırız.  

2H 2−ka

 

k olarak gösterilen enerji sabiti tarafından belirlenen evrenin geleceği, evrenin gerçek 

yoğunluğunun kritik yoğunluğa göre değerine dayanır.  

Genellikle kozmolojik yoğunluk parametresi, gerçek yoğunluğunun kritik yoğunluğa 

( ) oranı olarak verilir. cρ

cρ
ρ

=Ω  

Eğer günümüzdeki yoğunluk kritik yoğunluktan küçükse, yani, ∠<1 ise k pozitiftir ve 

evren sonsuza kadar genişleyecektir. Galaksiler yeni yıldızlar üretmek için gerekli olan gaz 

stoklarını tüketecekler ve yıldızlarda sonunda söneceklerdir. 30 – 40 milyar yıl sonra evren 

son derece soğuk ve dondurucu bir yer olacaktır. Buna karşılık eğer günümüzdeki yoğunluk 

kritik yoğunluktan büyükse, yani Ω >1 ise k negatiftir. Evrenin genişlemesi yavaşlayacak, 

günümüzden birkaç milyar yıl sonra büzülme evresi başlayacaktır. Maddenin yoğunluğu 

arttıkça evren giderek daha fazla ısındıkça galaksiler ve yıldızlar yavaş yavaş yok 

olacaklardır. Evren ateşten bir karmaşayla son bulacaktır. Büyük patlamanın tersine son bir 

ufalanma yok olma anı olacaktır. 

0

 

Bütün bunların yanında ışıyan madde kolayca gözlenebildiğinden yoğunluğunu hesap 

edebiliriz. Işıyan madde için Ω  değeri 0.01 olarak verilir ki; bu da evrenin çökmesi için 

gereken değerin çok altındadır. Aynı zamanda bu sonuçtan evrenin sonsuza kadar 

genişlemesini sürdüreceğini de söyleyemeyiz. Bugün biz biliyoruz ki, evrendeki maddenin 

çoğu gözlenemeyen “ karanlık madde” formundadır ve yoğunluğa katkısı ışıyan maddeye 

oranla daha fazladır. Bu nedenle biz Ω  < 1 yada  > 1 diye kesin bir yargı belirtemiyoruz.  Ω

 

Evrenin geleceğini tahmin edebilmenin bir yolu da geometrisini gözlemektir. Buna 

göre; günümüzdeki yoğunluk, kritik yoğunluktan küçükse yani Ω  < 1 ise evrenin şekli 

hiperboliktir. Dolayısıyla açık evrendir ve sonsuza kadar genişler. Günümüzdeki yoğunluk 



kritik yoğunluktan büyükse evrenin şekli eliptiktir. Bu durumda kapalı evrendir ve 

büzülmeye, çökmeye başlar. Eğer günümüzdeki yoğunluk kritik yoğunluğa eşitse öklit 

geometridir. 

 
Şekil 3a 

 
Şekil 3b: yeryüzünden fırlatılan herhangi bir cismin geleceği nasıl fırlatma hızına 

bağlıysa evrenin geleceği de gerçek yoğunluğun kritik yoğunluğa oranına bağlıdır.( Ω  sayısı) 

 

III. GALAKSİ VE GALAKSİ KÜMELERİNİN YOĞUNLUĞA KATKILARI 

 

3.1 Galaksi Kümeleri 



 

Galaksi kümeleri, evrende yer alan, kendi kütle çekimlerinin etkisi altında olan en 

büyük madde birikimleridir. Zengin bir kümede bir mega parsek küpte, karşılıklı kütle – 

çekim alanlarının etkisi altında birbirlerinin çevresinde dönen binlerce yada daha fazla galaksi 

bulunabilir. Bir galaksinin boyutu onbinlerce parsekle ölçülür. 

 

Galaksideki yıldızların olsun, kümedeki galaksilerin olsun yörüngedeki dönme hızları 

kütle çekim alanını hesaplamakta kullanılan en önemli bilgilerdir. Bu dönme hızlarından 

galaksinin dağılmadan bir arada kalabilmeleri için kümenin kütlesini %80’inin karanlık 

madde formunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yoğunluk hesabında dikkate aldığımız 

evrendeki maddenin çoğunluğunun herhangi bir dalga boyunda ışıma yapmayan, görünmeyen 

ve görünmez bir madde olduğu sonucunu doğrular.  

 

Yine yoğunluk hesabında dikkate aldığımız galaksi sayısının değişimini inceleyelim. 

Yapıların ne kadar kolay ortaya çıkabildiğini kavramak için 100 galaksilik bir küme 

oluşturacak küçük ilkel galaksiler kümesi düşünelim. Böyle bir bölgede ilkel galaksilerin 

yoğunluğu çevreye göre belki de %10 ya da biraz daha büyük bir oranda fazladır. Yaklaşık 

olarak aynı boyutlara sahip bir başka bölgede bulunan galaksilerin sayısı ise daha az ya da 

daha çok olabilir. Son derece düzgün olan bir evrende bile bir bölgede bulunan galaksilerin 

ortalama sayısının karekökü kadar dalgalanma olacağından bir bölgedeki galaksi sayısının 90 

diğerininkinin ise 110 olması mümkündür. Galaksi sayısının diğer bölgelere göre biraz daha 

fazla olduğu bölge çevresindeki bölgelere biraz daha büyük bir kütle çekim kuvveti uygular, 

dolayısıyla da bölgeye daha fazla sayıda galaksi çeker. Evrenin 10 kat genişliği bir dönemde 

yoğunluk farkı %10 ve galaksi sayısı %10 iken, yoğunluk farkı %200 ve galaksi sayısı 

%200’e çıkar. 

 

Bu aşamada yerel bölge kendi üzerine evrenin genişlemesini önleyecek kadar büyük bir 

kütle çekimi uyguladığından bölgenin genişlemesi durur. Yoğunuk gittikçe azalmakta olan 

çevre yoğunluğunun beş katını bulduğunda bölgenin yarıçapı da en büyük değerine ulaşır. 

 



 
 

Evrenin yoğunluğunun çok yüksek olan bir bölgesi ; bir galaksi kümesi olmaya 

mahkumdur. Bu bölge yavaş yavaş genişleyen fondan kopar, maksimum boyuta ulaşır. 

Kinetik ve potansiyel enerjiler arasındaki denge kurulduğu zaman ise maksimum yarıçapın 

yarısında kararlı bir hale gelir.  

 



Galaksimiz ne evrenin geri kalan kısmı gibi genişliyor ne de çökmekte olan bir yıldızlar 

arası bulut gibi büzülüyor. Bu söyle açıklanır; 

 

- Samanyolu’nun yoğunluğu evrenin ortalama yoğunluğunun çok üzerinde 

olduğundan, kendi kütle çekimi galaksinin genişlemesini engellemektedir. Aynı 

zamanda Samanyolu’nu oluşturan yıldızlar aralarında çarpışma olmayan parçacıklar 

gibi davranmakta ve bu nedenle de yörüngelerinde enerjilerini korumaktadır. 

 

Galaksilerin  evrendeki dağılımı incelenmiş ve 1 Mpc mertebesindeki bölgeleri 

kapsayan galaksiler ve yaygınlıkları 100 Mpc olan galaksi kümeleri madde dağılımının yerel 

düzensizliklerini oluşturmaktadır.  

 

3.2. Boşluklar ve Düzlemler 

 

Galaksilerin evrendeki dağılımı incelenir ve evrenin üç boyutlu haritaları yapılırsa 

görülen odur ki; mega parsek boyutlarında pek çok delik ya da boşluk vardır. Bu durum 

küçük ölçeklerde yapılan haritalarda olmazken büyük ölçekte dikkati çekiyor.  

 

Tümüyle düzgün ve tek biçimli evrenden bu çeşitli yapıların ortaya çıkışını göstermek 

için iki teori vardır:  

 

1. Tüm ölçeklerde yoğunluk dalgalanmalarının bulunduğu soğuk karanlık madde 

2. Sıcak karanlık maddedir. 

 

1.madde galaksi oluşumunun ender gerçekleşen yoğunluk tepelerine eğilimli olduğunu 

öne sürdüğünden eğilim hipotezi olarak bilinir. Bu hipotezin de iki sonucu vardır: 

1. Uzayın çoğunun yalnızca ortalama tepelerle dolu olan ve hiç galaksi barındırmayan 

geniş bölgeler içerdiği 

2. Soğuk karanlık madde galaksilerde yoğunlaşmak yerine galaksilerin dışında 

yoğunlaşmıştır. Bu da galaksi hallerinin galaksi kümelerinin incelenmesiyle  

〈 = 0.1 bulunmuştur. 

Sıcak ve soğuk karanlık madde düzlemlerin oluşmasını açıklar. Sıcak karanlık madde 

bir yoğunluk dalgalanma dağılımını ortaya çıkarır. Ölçek olarak en küçük kütle bakımından 

galaksi kümelerine karşılık gelir. Fakat kümede bulunan büyük kütleli bulutlar çökerek 



düzlemleri oluşturur. Bunlarda daha sonra galaksi kütlesine sahip olan daha küçük parçalara 

bölünürler. Soğuk karanlık madde kritik yoğunluktaki bir evrende madde topaklanmalarının 

gelişmesine direnç gösteremez. Bu nedenle de bu sistemlerin sayısının çok olması gerekir. 

Ancak teoride çok fazla dalgalanma olmasına karşın gözlenen galaksi ve büyük galaksi sayısı 

çok daha azdır.  

 

Soğuk karanlık madde hipotezinin doğruluğu için dalgalanma dağılımındaki yoğunluk 

tepelerinin galaksilere dönüşmesi gerekir. Eğer yalnızca evrenin en sakin bölgelerinde 

bulunan zayıf dalgalanmalar, sonunda galaksilere dönüşüyorsa galaksi ve galaksi kümelerinin 

sayısı fazla olmasına rağmen gözlenemez. 

 

Evrenin kritik yoğunluğunun 2/3’sinin soğuk karanlık madde 1/3’ünün sıcak karanlık 

madde tarafından alındığı sonuç olarak söylenebilir.   

 

3.3. Boşluk Egemenliğindeki Evren 

 

Yaklaşık 10 kpc altındaki ölçeklerde gözlenen madde miktarı kesin olarak            ∠ = 

0.1 ya da ∠ = 0.2 olan düşük yoğunluklu bir evren modeli verir. Büyük ölçeklerde yapılan 

gözlemlerde hem madde hem de maddedeki yoğunluk dalgalanmaları iyi bir duyarlılıkla 

ölçülemez. Bu nedenle büyük ölçeklerle yapılan gözlemler sonucu bulunan ∠ değeri hatalıdır. 

O zaman küçük ölçekler sonucunda bulunan ∠ değerlerini kabul etmeliyiz ki, bu da bizi 

evrenin açık olduğu sonucuna getirir. 

 

Açık bir evrende galaksiler kritik yoğunluktaki bir evrene göre daha küçük miktarlarda 

yavaşladıklarından evrenin yaşı %50 kadar daha uzundur. Bu aynı zamanda Hubble sabitinin 

75 km/s Mpc kabul edildiği zamanda ortaya çıkan bir modeldir.  

 

Ancak açık evren modelinde kütle çekimi büyümekte olan dalgalanmalar üzerindeki 

etkisi kısa süreli olmaktadır. Bu nedenle dalgalanmalar kozmik mikro dalga fotonlarının 

maddeden bağımsız hale geldiği son saçılma döneminde daha büyük olmalıdırlar. Buna 

paralel olarak ta günümüzde kozmik mikrodalga fonunda daha büyük sıcaklık dalgalanmaları 

gözlenmelidir. Genişleyen Evrendeki ölçekten bağımsız olan dalgalanmalarla ilgili 

beklentilere göre kozmik mikro dalga gözlemcilerinin değişik açısal ölçeklerde görebildikleri 



her şeyi hesaplanabilmesi gerekir. Fakat gözlenen sıcaklık dalgalanmaları teorik olarak 

hesaplananlardan daha küçük çıkmıştır. Bu durumda genişleyen evren teorisinden soğuk 

karanlık maddeden vazgeçmemiz gerekir. O zaman baryon egemenliğinde bir evren 

düşünülebilir. Ancak bu da nükleer sentez hesaplarında olumsuz sonuçlar vermektedir.  

 

Bu sorunu çözmenin yolu Einstein tarafından bulunan “ boşluk yoğunluğu” nu 

kullanmaktır. 

 

Einstein ilk başlarda evrenin genişleyen, durağan olduğu fikrini ortaya atmış fakat daha 

sonra böyle bir yapıdaki evrenin kararlı olamayacağı, çökme durumunda olacağını görmüştür. 

 

Boşluk yoğunluğu Einstein’ın genel görelilik denklemlerinde itici bir kuvvet olarak 

görülmesinin yanında kütle çekimi kaynak terimleri arasında da görülür. Bu durumda boşluk 

yoğunluğu bu terimlerle ifade edilecektir. Bu terimler evrendeki madde ve enerji 

yoğunluklarıdır. Boşluk yoğunluğu hiçbir maddesel yönü olmayan enerji yoğunluğu olarak 

yeniden yorumlanmalı ve evrenin ortalama yoğunluğuna eklenmelidir. 

 

Boşluk egemenliğindeki evren iki yönden tutarsızdır. 

1.Düşük yoğunluklu bir evrende madde egemenliğine ilk giriş dönemi evrenin 

genişlemesi nedeniyle 10 kat kadar gecikebilir. Yoğunluk dalgalanmaları yalnızca evren 

madde egemenliğine girdiğinde büyümeye başladıkları için bu gecikme, dalgalanma tayfının 

biçimi üzerinde etkilidir. Madde egemenliğinin başlangıcındaki ufuk bu dönemde büyümeye 

başlayan küçük ölçeklerle, ufka sonradan giren ve büyümek için az zamanları olan büyük 

ölçekler arasındaki doğal geçişleri işaretler . Kritik yoğunluktaki bir evrende geçişteki bir 

ölçek yaklaşık olarak kümelerin oluştuğu ölçektir. Daha küçük olan bütün ölçekler benzer 

genliklere erişirler ve bu nedenle de ilk yapıları aynı zamanda oluştururlar.  

 

Oysa boşluk egemenliğindeki evrende geçiş dönemi gecikir ve artık galaksilerin 

kümelere göre herhangi bir avantajı söz konusu değildir. Büyük ölçeklerde yoğunluk 

dalgalanmaları soğuk karanlık madde evrenindekilere göre oldukça kuvvetlidir. Galaksi ve 

galaksi kümeleri erken oluşurlar. Bu nedenle şu durumda küme oluşumlarını gözlemlememiz 

gerekir ki, bu da gözlemlerle uyuşmamaktadır.  

 



2.10-100 Mpc boyutlarındaki büyük ölçekli akışların yeterince büyük hızlara erişmiyor 

gibi görünmeleridir. Onlarca MPc ölçeklerindeki bu akışlar saniyede yüzlerce kilometrelik 

hızlarla hareket ederler. Bu hızlar en kolay yoğunluk dalgalanmalarının etkilerinin evrenin 

genişlemesine harcandığı için büyük ölçekli akışları destekler. Bu da ancak kritik 

yoğunluktaki bir evrende üretilebilir.  

 

3.4 Evrenin Yoğunluğuna Katkılar 

 

Evrenin ortalama yoğunluğunun bilinmesi evren modellerinin tutarlı olmasını 

sağlamaktadır. Ancak bu niceliğin gözlemlerle değerlendirilmesi oldukça zordur.  

 

Evrenin ortalama yoğunluğuna katkıda bulunan en önemli etken galaksilerdir. İkinci 

bölümde madde yoğunluğu hesabında biz belli bir hacimde galaksi sayısının ve kütlesinin 

bulunması gerektiğini söylemiştik. Galaksilerin kütleleri, dönme hızlarının incelenmesiyle 

elde edilir. Bu nedenle galaksinin kenarındaki bölge, kabaca merkezi çekirdeğin çekim 

alanında dolanan bir gezegenmiş gibi düşünülebilir. Galaksilerin kütlelerinin 

değerlendirilmesi çift galaksiler halinde bunların izafi hareketlerinden ve belli bir kümeye ait 

galaksiler halinde de, küme içindeki hareketlerinin incelenmesinden yararlanılarak bulunur. 

Bu son halde elde edilen kütle değerlendirmeleri diğerlerine göre 10 ila 100 kere daha büyük 

çıkmaktadır. Bu fark iki şekilde açıklanır.  

1. Galaksi kümelerinin %90 – 99’unun doğrudan doğruya gözlenemeyen maddelerden 

oluşmuş oldukları varsayımı aracılığıyla,  

2. Bu kümelerin kararlı olmamaları yani, sıkışma ya da genişleme halinde bulunmaları 

varsayımıyla. 

 

Ancak ikinci madde geçerli ise hesaplar bu kümelerin içerdikleri galaksilerin yaşlarının 

binde biri kadar bir zamanda dağılıp gitmeleri gerektiğini göstermektedir. Bu ise galaksi 

kümelerinin hala gözlenebilir olmalarıyla uyuşmaktadır. 

 

Galaksi kütlelerinin çeşitli yöntemlerle elde edilen ortalama değerleri galaksimiz için 

 Mo; M31 galaksisi için 1  Mo; için  Mo’dir. Bu sonuç galaksilerin 

ortalama kütlelerinin sabit olmadığına ve birbirlerine 100 kat kadar fark edebileceklerini 

göstermektedir.  

11102x 11105. x 33M 9106x



 

Gözlemler 1 Mpc’lik bir yarıçapa sahip olan Yerel Grubun Yoğunluğu’nun  

MG/  (  ) olduğunu ortaya koymuştur. Eğer Yerel Grubu merkez olarak 

kabul edip de 10 Mpc’lik  bir yarıçap içinde kalan galaksilerin sayımı ve bunun sonucu olarak 

da böyle bir hacim içindeki ortalama yoğunluğun değerlendirilmesi yapılırsa 

 ya da 1 ’lük bir değer elde edilir.  

910215x
3Mpc

9 /MG

329 /1015 cmgx −−

3Mpc 105. x102x 331 / cmg−

 

Daha büyük uzaklıktaki galaksi kümelerinin ve buna bağlı olarak daha geniş bir alanın 

taranması ile elde edilen yoğunluk, gözlemlerle değil de galaksi kümelerinin iç dinamiğinin 

bir takım kabullenmeler altında istatistiksel bir biçimde incelenmesiyle bulunur. Bunu bir 

örnekle açıklayalım; 

 

Yerden yaklaşık 100 Mpc uzaklıkta bulunan ve zengin bir galaksi kümesi olduğu 

bilinen Coma kümesini inceleyelim.  

 

Coma kümesi içinde, birim hacim başına ışık dağılımını veren ifade; 

 
2/1)( rrE ≈    ‘dir. Ancak Coma kümesinin kütle dağılımı iyi bilinmemektedir. Eğer 

küme içinde kütlenin fotoğrafik parlaklığa oranı r radyal uzaklığından bağımsız olduğu kabul 

edilirse kümenin yoğunluğu, 

2
0)()()()(
r
C

Lf
MrE

Lf
Mr ⋅=⋅=ρ  ile ifade edilir. 

 

Bu ifade kendi çekim alanının etkisinde bulunan eş sıcaklık bir küreninki ile aynıdır. 

Buradan hareketle M/Lf’yi bulmamız mümkündür. Kendi çekim alanına etkisinde bulunan 

gazdan oluşmuş bir küresel madde dağılımı göz önüne alındığında, cismin denge halinde 

merkezden r uzaklığındaki her noktada gazın p basıncının dp / dr gradyenti ile gravitasyonel 

kuvvet arasında eşitlik olacaktır. Bu durumda; 

 ∫−=
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drr
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2
2 4 ρπ    (1) ifadesi bulunur. 

 

Bu bağıntıyı r’ye göre üretir ve p yerine de, m kütleli taneciklerden oluşan i 

sıcaklığındaki bir gazın ideal gaz denkleminden ede edilebilecek olan ifade konulursa; 



TRnVP ⋅⋅=⋅   

TRVP ⋅=⋅         1   mol için ideal gaz denklemi 

µ
MRTVP =⋅   M gram için ideal gaz denklemi 

şeklindedir.  avogadro sayısı olmak üzere 0µ m
µµ =0   olduğundan,  

kT
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=== ρ
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0  bulunur. 

Son bulunan bu eşitlik (1) denkleminde yerine konulursa  
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ρ
+ = 0 elde edilir. Bu ifade EDMEN diferansiyel denklemi 

olarak bilinir. Bu denklemin özel bir çözümü; 
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Şimdi kümedeki galaksilerin hızlarının karesinin ortalama değerini göz önüne alacak 

olursak bu, bir taraftan seçilen gaz modeli  

 

kTVm
2
3

2
2 =    

ve diğer taraftan da, r ile bunların Yer’den itibaren gözlemlerle ölçülen radyal 

hızlarındaki dispersiyonu göstermek üzere; 
22 3rV =  ile belirlenecektir. 
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Burada değeri gözlemlerle belirlendiğinden m/Lf oranı hesap edilebilir.  0C

 

Burada M değeri hesap edilebilir. Coma kümesi için M = 7  ve 

 ( ) bulunur.  

Mox 4106.
313 /102.1 MpcMoxComa =ρ 328 /108 cmgx −

 

Gözlemler ayrıca ortalama her 175 bin ’lük bir hacim içinde bir zengin galaksi 

kümesi bulunduğunu gösterir. Eğer bu zengin galaksi kümelerinin Coma kümesi kadar galaksi 

içerdiği varsayılırsa ABELL kümeleri adı verilen bu galaksi kümelerinin gözlenebildikleri 

sınır uzaklık olan yaklaşık 800 Mpc uzunluğunda bir yarıçap için yapılan hesaplamalar ile 

( ) bir değer yoğunluk için bulunur. Bu değer evrenin 

ortalama yoğunluğu için bir alt sınır olarak kabul edilmelidir. Çünkü evrenin tek yapı taşları 

zengin galaksi kümeleri değildir.  

3Mpc

39 /103.4 MpcMgx 331 /103 cmgx −

 

Galaksi kümelerinin kütlelerinin değerlendirilmesinde galaksiler arasındaki ortamdaki 

tozların katkısı toplam kütlenin %1’i kadar olabileceği kestirilmiştir. Nötr hidrojenin katkısı 

%4’ü geçmemektedir. Nötr hidrojenin 2 cm’lik soğurma çizgisinin incelenmesiyle yapılan 

değerlendirmeler nötr hidrojen için yoğunluğun 10  olduğunu gösterir. 331 / cmg−

 

Evrenin yoğunluğuna önemli katkılardan biride içerdikleri ışınımların enerjisidir. Bu 

enerji ; 
2mcE = ile bulunur.  ışınlarından radyo dalgalarına kadar bütün elektromanyetik 

ışınımlar arasında yoğunluğa en fazla katkı 3 °K lik evrensel kara cisim ışınımıdır. Bunun 

toplam enerjisi ise 7  ‘lük bir yoğunluğa denk gelir.  334 /10 cmgx −
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=ρ  burada r stefan sabiti olarak bilinir ve ’tür. T = 3 

°K’dir.  

315 /1064.7 cmergx −
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Kozmik ışınlarında eğer yerel değilde evrensel bir karakteri varsa, 10 ’lük bir 

katkıda bulunabilecekleri ve hatta Evren’deki bütün serbest Nötrinoların da aynı mertebeden 

bir katkıları olabileceği hesaplanmıştır. Evrenin ortalama yoğunluğuna katkıların ne kadar 

olduğu konusunda hiçbir fikir yürütmediğimiz kara çukurlardır.  

333 / cmg−

 

Kara delik ile iyonlaşmış hidrojenin etkileri ihmal edildiğinde bugünki haliyle Evren’in 

ortalama yoğunluğunun  olduğu bilinmektedir. 331 /102 cmgx −≈ρ

 

Bu değer yalnızca kozmolojik ilke gereği “yeterince büyük” deyimi içine giren bir 

milyar parseklik bir uzaklığa kadar olan alan için hesap edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. SONUÇ 

 

Bütün gök cisimleri, yıldızlar, gök adalar, bulutsular, gezegenler ve onların uyduları 

kısacası var olan her şey evreni tanımlar aslında evren ne kadar karmaşık görünse de temelde 

iki öğeden oluşmuştur: madde ve enerji. 

 

Evrenin oluşumuna dair geliştirilen kuramlardan ilki kararlı hal olup, buna göre evren 

geçmişte ve gelecekte her an ve her noktadan aynı görünmektedir. Diğer bir kuram ve hala 

geçerliliğini koruyan büyük patlama teorisi ise başlangıçta son derece yoğun ve olağan üstü 

sıcak, iyice sıkışmış bir kütle olup onun bir anda patlayarak etrafa saçılması ve saçılan 

parçacıkların soğuyarak kütle çekim etkisiyle bir araya geldiğini ve böylece yıldızların ve gök 

adaların oluştuğunu söyler. 

 

Evrendeki madde yoğunluğu hesap edilirken kozmoloji ilkesi gereğine uygun olarak 

seçilen belli bir hacimdeki galaksi sayısından yararlanılır. Hubble yasasına göre evren 

şimdikine göre başlangıçta sonsuz yoğunluktaydı. 1922 yılında Friedmann, 1927 de Lemaitre 

ve son olarak 1929 yılında Hubble’nin gözlemleriyle evrenin genişlediği keşfedildi ve bundan 

sonra yoğunlukta azalma gözlendi. Yoğunluk genişlemenin küpü ile ters orantılıdır. Bu 

durumda buradan yoğunluğun zamanın azalan bir fonksiyonu olduğu sonucunu çıkarıyorum. 

 

Evrendeki maddenin yoğunluğuna en büyük katkı galaksi ve galaksi kümelerinden 

gelmektedir ve bunlarda %99’u karanlık madde formundadır. Bugün ki haliyle yoğunluk için 

verilen değer 10 olup 10 çarpanının önündeki değer galaksiler arasındaki uzaklığın 

değişmesine dolayısıyla Hubble sabitine bağlıdır. Hubble sabiti genelde 50 – 100 km/sn mpc 

arasında seçilir. 
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Oluşturulan evren modellerinin geçerliliğini ve evrenin geleceğini açıklayan en önemli 

parametredir yoğunluk. Ortalama yoğunluğun kritik yoğunluğa oranı ile bulunan kozmolojik 



sabit ile evrenin kaderi tahmin edilir. Yapılan son araştırmalar ve Genişleyen Evren 

Modeli’nce ortalama yoğunluk kritik yoğunluğa yaklaşmaktadır.  
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