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Fizikte geçti¤imiz 10 y›l›n en
önemli iki buluflu, gizemli ato-
malt› parçac›klar olan nötrino-
lar›n çok küçük de olsa bir
kütleye sahip olduklar›n›n
anlafl›lmas› ve evrenin genifl-
lemesinin h›zland›¤›n›n orta-
ya ç›kar›lmas›yd›. 
fiimdiyse Washington Üni-
versitesi’nden üç fizikçi, bu
iki olgu aras›nda evrenin en
anlafl›lmaz özelliklerinden biri,
“karanl›k enerji” arac›l›¤›yla ku-
rulan içsel bir ba¤ oldu¤unu öne
sürüyorlar. Bu ba¤› kuran da “ak-
seleron” (acceleron-h›zland›r›c› parça-
c›k) ad›n› verdikleri, yeni bir atomalt›
parçac›k. 
Evrenin bafllang›ç dönemlerinde önemsiz
olan “karanl›k enerji”nin, bugün evrenin
enerji içeri¤inin yüzde 70’ini oluflturdu¤u dü-
flünülüyor. Bu gizemli enerjinin s›rr›n›n çö-
zülmesi,  gökadalar›n ve y›ld›zlar›n neden bir-
birlerinden h›zla uzaklafl›p evreni sonunda
karanl›k bir boflluk haline getirece¤ini daha
iyi anlamam›z› sa¤layacak. fiimdiye kadar ka-
ranl›k enerji için iki aday ortaya ç›kt›. Biri, es-
kiden Einstein taraf›ndan öngörülüp, yine
kendisi taraf›ndan terkedilen, ancak son y›l-
larda yeniden yandafl toplamaya bafllayan,
“kozmolojik sabit” adl› itici bir boflluk enerji-
si. Ötekiyse, “beflinci kuvvet” (quintessence)
ad› verilen, ancak, zamana ve mekana göre
de¤iflebildi¤i varsay›lan bir baflka tür boflluk
enerjisi. 
Washington Üniversitesi’nden Ann Nelson,
David Kaplan ve Neal Weiner’›n öne sürdük-

leri
yeni modelde
nötrinolar, akseleronlarla etkileflimlerinden
kaynaklanan bir kuvvet taraf›ndan etkileni-
yorlar. Nelson’a göre karanl›k enerji, evrenin
nötrinolar› birbirlerinden uzaklaflt›rmaya çal›-
flarak, çekilen bir lastik banttaki  gibi bir geri-
lim yaratmas›yla ortaya ç›k›yor.  Bu gerilim
de evrenin genifllemesine itki sa¤l›yor. 
Nötrinolar, y›ld›zlar›n merkezlerindeki füzyon
tepkimelerinin bir ürünü olarak muazzam
miktarlarda ortaya ç›k›yorlar. Kütleleri nere-
deyse yok denecek kadar küçük oldu¤undan
ve elektrik yükü tafl›mad›klar› için maddeyle
hemen hemen hiç etkileflmeden evreni bir
ucundan ötekine katedebiliyorlar. Her saniye,
Dünyan›n ve üzerinde bulunan bizlerin bede-

nimizin her santimetrekaresinden, Günefl’ten
ve baflka kaynaklardan gelen yaklafl›k 60 mil-
yar nötrino geçiyor. Nelson, akseleronlar›n
nötrinolardan bile daha zay›f etkileflimli par-
çac›klar olduklar›n›, bu yüzden parçac›k h›z-
land›r›c›lar›nda flimdiye kadar gözlenemedik-
lerini söylüyor. Yeni kurama göreyse, aksele-
ronlar nötrinolar› etkileyen bir güce sahipler
ve Nelson bu kuvvetin halen dünyan›n çeflitli
yerlerinde sürdürülmekte olan nötrino deney-
lerinde saptanabilece¤i görüflünde. 
“Karanl›k enerjinin de¤iflik bir çok modeli
var; ama deneyler kozmolojiyle, özellikle de
evrenin geniflleme h›z›n›n ölçülmesiyle s›n›rl›.
Bu da çok uzaklardaki cisimlerin gözlenmesi-
ni gerektirdi¤inden, kesin bir ölçüm yapabil-
mek son derece güç” diyor Nelson. “Bizim
modelimizse, karanl›k enerjiyi ortaya ç›karan

kuvveti belirlemek için yeryüzünde de-
neyler yapabilmenin anlaml› tek yolu.

Bu ifli, mevcut nötrino deneylerin-
den yararlanarak bile yapabili-

riz”. 
Araflt›rmac›lar, t›pk› ›fl›¤›n
hava, su ya da prizma için-
den geçerken farkl› görü-
nümler almas› gibi, nöt-
rinolar›n kütlesinin de
içinden geçtikleri orta-
ma göre de¤iflti¤i görü-
flündeler. Dolay›s›yla
nötrino detektörleri de
nerede bulunduklar›na
ve neyle çevrili oldukla-

r›na ba¤l› olarak nötrino
kütlesi konusunda farkl›

bulgulara ulaflabilirler.
Nelson’a göre nötrinolar

e¤er karanl›k enerjinin bir
parças›ysa, çeflitli deneylerde or-

taya ç›kan farkl›l›klar› ba¤daflt›ra-
cak bir kuvvetin varl›¤› gerekiyor.

Hem nötrinolardan, hem de akseleronlar-
dan meydana gelen bu kuvvet de evrenin
genifllemesine itki sa¤layacakt›r. 
Fizikçilerin temel u¤rafllar›ndan biri de ev-
renin sürekli olarak geniflleyecek mi, yoksa
bir noktadan itibaren genifllemenin tersine
dönmesiyle kendi üzerine çökerek “büyük
s›k›flma” denen sonla yok mu olaca¤›
sorusuna yan›t aramak. Yeni kurama göre
“büyük s›k›flma” olmayacak, ama everenin
genifllemesindeki ivme de ortadan kalkacak. 
Nelson, “bizim kuram›m›za göre nötrinolar
sonunda birbirlerinden uzaklaflacaklar ve küt-
leleri de art›k karanl›k enerjiden etkilen-
meyecekleri kadar artacak. Dolay›s›yla da
genifllemenin ivmelenmesi duracak. Evren
belki genifllemesini sürdürecek; ancak, genifl-
lemenin h›z› giderek azalacak” diyor. 
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Evrenin H›zlanan 
Genifllemesinden,
Küçük Nötrino 
Kütlesi mi Sorumlu?


