
Karanl›k Enerji’ye Yeni

Kan›t 

Evrenin her yan›n› doldu-

ran fosil mikrodalga fon

›fl›n›m›n› inceleyen WMAP uy-

dusu, daha önce yerden ve balonlar-

la yap›lan bir tak›m deneylerin bul-

gular›n› do¤rulayarak, evrenin yüzde

70’inin, itici etki yapan gizemli

bir karanl›k maddeden olufltu-

¤unu ortaya koymufltu. Baz›

araflt›rmac›lar, bu gizemli ener-

jinin Einstein taraf›ndan öngö-

rülmüfl olan de¤iflmez "kozmo-

lojik sabit"in, zamana ve yere

göre farkl›laflan ve "beflinci

kuvvet" diye adland›r›lan de-

¤iflken bir biçimi oldu¤unu dü-

flünmekteydiler.

fiimdiyse, dünyan›n her yerine

da¤›lm›fl 20’den fazla araflt›r-

ma grubundan bilimadamlar›-

n›n ortaklafla yürüttükleri bir

çal›flma, karanl›k enerjinin var-

l›¤›n› daha da tart›flmas›z bi-

çimde kan›tlam›fl bulunuyor.

Chicago Üniversitesi kozmolog-

lar›ndan Wayne Hu,

çal›flman›n karanl›k enerjinin do¤ru-

dan gözlenmesi olarak nitelendirile-

bilece¤ini söylüyor.

Çal›flmaya kat›lan araflt›rmac›lar›n

belirledikleri, kuramda Entegre

Sachs-Wolfe (ISW) diye adland›r›lan

bir etkinin kal›nt›lar›. Einstein’›n ge-

nel görelilik kuram›n›n sonuçlar›n-

dan olan bu etki, gökada kümeleri

gibi büyük kütleli yap›lar›n, yanlar›n-

dan geçen ›fl›¤›n s›cakl›¤›n› de¤ifltir-

mesine yol aç›yor. 

Einstein’›n kuram›, büyük bir madde

topa¤›n›n, uzay-zaman›n dokusunda

bir çukur yarataca¤›n› söylüyor. Bu

çukura düflen bir foton, t›pk› tepe-

den afla¤›ya yuvarlanan bir

top gibi enerji kazan›r. Çuku-

run karfl› taraf›na t›rmanma-

ya bafllad›¤›ndaysa foton

enerji yitirir. E¤er çukurun

inifl ve ç›k›fllar›n›n e¤im ve

uzunluklar› ayn›ysa, foton

iniflte kazand›¤› fazladan

enerjinin tümünü ç›k›flta yiti-

rir ve bafllang›çtaki enerjisiy-

le kal›r. 

Ancak karanl›k enerjinin var-

l›¤›, bu basit resmi de¤ifltiri-

yor. Kütleçekiminin tersine

itici özelli¤e sahip olan ka-

ranl›k enerji, zaman geçtikçe

uzay-zaman› (ve de tabii çu-

kuru) geniflletiyor. Bu çukura

düflmüfl olan foton, t›rman›-

fla geçti¤inde bir-
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kaç y›l önce inmifl oldu¤undan daha

az e¤imli bir duvarla karfl›lafl›yor.

Dolay›s›yla foton inifl s›ras›nda, ç›k›fl-

ta kaybedece¤inden daha fazla enerji

kazanm›fl oluyor. Ayr›ca, uzay-zama-

n›n genifllemesi sonucu çukurun

düzleflmeye bafllamas› da, içindeki

›fl›¤›n s›k›flmas›na ve frekans›n›n, bu-

na ba¤l› olarak da s›cakl›¤›n›n artma-

s›na yol aç›yor. Bu etkilerin birleflme-

si (ISW etkisi) sonucu, a¤›r bir cis-

min yan›ndan geçen fotonun

hem enerjisi hem de s›cakl›¤›

art›yor. Genel görelilik denk-

lemleri, bu etkinin ancak ka-

ranl›k enerjinin evrenin top-

lam içeri¤inin (madde dahil)

önemli bir bölümünü meyda-

na getirmesi durumunda ortaya

ç›kaca¤›n› da gösteriyor. 

ISW etkisinin varl›¤›n› belirleyebil-

mek için, bilimadamlar›n›n büyük

kütle bloklar›n›n yan›ndan geçen ›fl›-

¤›, bu kütleçekim kuyular›na yaklafl-

mam›fl ›fl›kla karfl›laflt›rmalar› gereki-

yor. WMAP uydusunun, geçti¤imiz

ilkbaharda kozmik mikrodalga fon

›fl›n›m›n›n inan›lmaz ayr›nt›da bir ha-

ritas›n› oluflturmas›, bu ifli kolaylafl-

t›rm›fl bulunuyor.

Uluslararas› çal›flmaya kat›lan bilima-

damlar› da mikrodalga fon ›fl›n›m›

haritas›n› al›p, Sloan Say›sal Gökyü-

zü Araflt›rmas› (SDSS) diye bilinen

ve milyonlarca gökadan›n incelendi¤i

araflt›rman›n bulgular›yla karfl›laflt›r-

m›fllar. Sonuçta, beklendi¤i gibi gö-

kadalar›n yak›n›ndan geçen ve dola-

y›s›yla kütleçekim kuyular›na düflüp

ç›kan kozmik mikrodalga fon ›fl›n›m›

fotonlar›n›n, uzaktan geçenlere k›-

yasla daha s›cak olduklar› görülmüfl.

Bu da, ISW etkisinin ve karanl›k

enerjinin yads›namaz kan›t›n› olufltu-

ruyor. 

Pittsburgh Üniversitesi’nden 

Dr. Andrew Connolly, kozmik mikro-

dalga fondan ç›kan fotonlar›n birçok

gökada ve karanl›k madde topa¤›n-

dan geçti¤ini hat›rlatarak, mikrodal-

ga fotonlar›n›n fotografik görüntüle-

rinin çukura düflerken daha mavi

(daha enerjik), çukurdan ç›karkense

daha k›rm›z› (daha az enerjili) oldu-

¤unu belirtiyor. 

Çal›flmaya kat›lanlardan, Fermi Ulu-

sal Laboratuvar›’ndaki NASA/Fermi-

lab Astrofizik Merkezi’nden Albert

Stebbins, evren tan›d›¤›m›z normal

maddeden yap›l› olsayd›, bu maviye

ve k›rm›z›ya kay›fllar›n birbirlerini

götürmesi gerekti¤ini, ancak gökada

topluluklar› yak›nlar›nda fotonlar›n

maviye kaym›fl olmalar›n›n, evrenin

büyük bölümünün anormal davran›fl-

l› (itici) bir enerjiden olufltu¤una ka-

n›t oldu¤unu söylüyor. 

Stebbins ayr›ca araflt›rma bulgular›-

n›n, karanl›k enerjinin yaln›zca 100

milyon ›fl›ky›l› çapl› "küçük" kütle to-

paklar›nda da bulundu¤unu ortaya

koydu¤unu aç›klad›. Daha önce, ka-

ranl›k enerjinin etkileri 10 milyar

›fl›k y›l› geniflli¤indeki alanlarda göz-

lenebiliyordu.  

Bulgular›n istatistiksel güvenilirli¤i,

flimdilik 2 ile 3 sigma aras›nda bulu-

nuyor. Bu, yüzde %99’luk bir kesin-

lik anlam›na gelse de, fizikte tam

bir kan›t için yeterli say›lm›yor. An-

cak araflt›rmaya kat›lan bilimadamla-

r›, uygulanan kat› ölçütlerin ve

WMAP verilerini gökyüzündeki rad-

yo ve görünür ›fl›k kaynaklar›yla

karfl›laflt›ran daha eski araflt›rmala-

r›n, çal›flman›n güvenilirli¤ini art›r-

d›¤›n› vurguluyorlar. Araflt›rmac›lar,

SDSS projesi 2006 y›l›nda sonuçlan-

d›¤›nda veri havuzunun büyük ölçü-

de geniflleyerek hem ISW etkisi ko-

nusundaki resmi netlefltirece¤ini,

hem de karanl›k enerjinin büyüklü-

¤ü konusuna ›fl›k tutaca¤›n› söylü-

yorlar. ISW etkisi, karanl›k enerji-

nin miktar›na büyük ölçüde duyarl›.

Dolay›s›yla ISW etkisinin de¤eri ke-

sin olarak belirlenirse, bundan yola

ç›karak karanl›k enerjinin büyük-

lü¤ü de daha duyarl› biçimde hesap-

lanabilecek.
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Sloan Say›sal Gökyüzü Araflt›rmas›nda kullan›lan 
2,5 metre çapl› özel teleskop Sayfalar›n arka plan›nda,
Sloan Say›sal Gökyüzü Araflt›rmas› projesi kapsam›nda
oluflturulan ve milyonlarca gökaday› içeren görününün 

küçük bir bölümü izleniyor. 


