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B‹L‹M VE TEKN

‹lk Y›ld›zlar› Ateﬂleyen,
Karanl›k Madde mi?
‹ki araﬂt›rmac›ya göre, karanl›k maddenin
“k›s›r nötrino” denen gizemli bir nötrino türünden oluﬂmas› halinde, evrenin ilk y›ld›zlar›n› ateﬂleyen, karanl›k madde olabilir.
Nötrinolar zaten gizemli parçac›klar. Atomalt› düzeyde madde etkileﬂimlerini aç›klayan Standart Model’de, elektron nötrinosu,
muon nötrinosu ve tau nötrinosu denen ve
son y›llarda çok küçük kütlelelre sahip oldu¤u yolunda iﬂaretler görülen üç nötrino
“çeﬂnisi” ile bunlar›n karﬂ›parçac›klar› bulunuyor. Bunlar, temel do¤a kuvvetlerinden
(bozunmadan sorumlu) zay›f kuvveti duyan
ve madde ile son derece ender etkileﬂen parçac›klar. K›s›r (steril) nötrino denen ve ötekilerin aksine “sa¤ elli” oldu¤u varsay›lan
nötrino çeﬂnisinin varl›¤›ysa kuramda tart›ﬂmal›. Nötrino sal›n›m deneylerinde nötrinolar›n küçük birer kütleye sahip olduklar›n›n
anlaﬂ›lmas›, k›s›r nötrinolar›n da var olabilece¤ini gösteriyor. Baz› kuramc›lar, k›s›r nötrinolar›n zay›f etkileﬂimlerde, ancak öteki
nötrinolar›n kar›ﬂ›m›nda etkili olarak dolayl›
bir rol oynad›¤›n› düﬂünüyorlar. K›s›r nötrinolar›n kaç “çeﬂnisi” oldu¤u bilinmiyor. Ancak, içlerinden birinin yaln›zca birkaç elektronvolt düzeyinde kütleye (bir hidrojen atomunun kütlesinin milyonda biri) sahip olmas› durumunda bile bunlar, baz› kuramc›lara
göre evrende tan›d›¤›m›z maddenin alt› kat›
kadar kütleye sahip oldu¤u düﬂünülen “karanl›k madde”yi oluﬂturuyor olabilir. Astrofizik gözlemleri de karanl›k maddenin k›s›r
nötrinolardan oluﬂabilece¤i görüﬂünü destekliyor.
Almanya’daki Max Planck Radyogökbilimi
Enstitüsü’nden Peter Biermann ile
California Üniversitesi’nden (Los Angeles)

So¤uk “Süper Dünya”
Gökbilimciler aras›nda uluslararas› bir iﬂbirli¤i, uzak bir y›ld›z›n çevresinde dolanan dev
ve so¤uk bir “süper dünya”n›n keﬂfedilmesini sa¤lad›. Keﬂif, MicroFUN ve OGLE adl›
araﬂt›rma gruplar›nca gerçekleﬂtirildi. Bu
gruplar, gezegen ararken “mikromerceklenme” denen bir süreçten yararlan›yorlar. Bu
süreçte, geri planda bulunan bir y›ld›z›n ›ﬂ›¤›, önünden geçen a¤›r bir cisim, örne¤in
bir baﬂka y›ld›z ya da gezegence bükülüp
odaklan›yor ve gerideki y›ld›z›n parlakl›¤› art›yor. Bu olayda, y›ld›z›n parlakl›¤›n›n ola¤anüstü h›zl› art›ﬂ›, önden geçen cismin bir
gezegen olabilece¤i kuﬂkusunu tetikledi¤inden, iki ayr› ekipteki araﬂt›rmac›lar iﬂbirli¤i
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Alexander Kusenko, k›s›r nötrino bozunmalar›n›n, moleküler hidrojenin oluﬂmas›n› h›zland›rarak ilk y›ld›zlar›n Büyük Patlama’dan
yaln›zca 20-100 milyon y›l sonra oluﬂmas›n›
sa¤lad›klar›n› ileri sürdüler.
Son y›llarda Wilkinson Mikrodalga Düzensizlik Sondas› (WMAP) uydusunun, evrenin
her yan›n› dolduran fosil ›ﬂ›n›m üzerinde
yapt›¤› duyarl› gözlemler, Büyük Patlama’n›n 13,7 milyar y›l önce meydana geldi¤ini gösteriyor. Daha sonra yerdeki ve uzaydaki güçlü teleskoplarla yap›lan gözlemler-

se, ilk y›ld›zlar›n ve gökadalar›n ﬂimdiye kadar san›landan çok daha erken oluﬂtu¤unu
ortaya koyuyor.
Yayg›n kabul gören evren kuram›na göre,
Büyük Patlamay› izleyen saniyenin son derece küçük kesirleri içinde meydana gelen
bir ﬂiﬂme süreciyle, evren kozmolojik boyutlar kazan›yor. Büyük ölçüde ›ﬂ›n›m (fotonlar) ve bir miktar da maddeden (proton
ve elektronlar) oluﬂan opak (saydam olmayan) kar›ﬂ›m, evren geniﬂleyip s›cakl›¤› birkaç bin dereceye düﬂtü¤ünde ayr›ﬂ›yor, ve
atom çekirdeklerinin serbest elektronlar›
yakalamas›yla, art›k rahatça yol alabilen foiçinde y›ld›z› uzun süre gözlemlemiﬂler.
Çevresinde gezegen keﬂfedilen y›ld›z, Dünya’dan 9000 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta ve Güneﬂ’in
yar›s› büyüklü¤ünde. Araﬂt›rmac›lar ›ﬂ›¤›n
ﬂiddetindeki art›ﬂ, geçiﬂ süresi gibi parametrelerden, gezegenin kütlesinin, Dünya’n›nki-

tonlar uzaya saç›l›yor ve evren karanl›¤a
gömülüyor.
Dev kütleli oldu¤u düﬂünülen ilk y›ld›zlar›n
oluﬂmas›, Büyük Patlama’dan 150-400 milyon y›l sonra y›ld›zlararas›ndaki gaz›n ›s›narak yeniden iyonlaﬂmas›na (çekirdeklerle
elektronlar›n ayr›ﬂmas›na) ve ortam›n ›ﬂ›mas›na yol aç›yor. Daha sonra y›ld›z oluﬂumunun h›zlanmas› ve gökadalar›n ortaya ç›kmas›yla tüm görünür evren iyonlaﬂarak ›ﬂ›n›m yay›yor.
Biermann ve Kusenko’ya göre kuramlar›,
gökbilimde ﬂimdiye kadar aç›klanamam›ﬂ
baz› olgulara ›ﬂ›k tutabilir: Geliﬂtirdikleri
model, öncelikle k›s›r nötrinolar›n Büyük
Patlama s›ras›nda karanl›k maddenin kütlesini aç›klayacak miktarlarda üretilmiﬂ olabilece¤ini gösteriyor. Araﬂt›rmac›lar, ikinci
olarak bu parçac›klar›n, atarcalar›n yüksek
do¤rusal h›zlar›n› aç›klad›¤›n› da
söylüyorlar. Atarcalar, dev y›ld›zlar›n 20 km
çapl› birer küre boyutuna kadar s›k›ﬂm›ﬂ art›klar› olan nötron y›ld›zlar›n›n kendi eksenleri çevresinde h›zla dönen türleri. Atarcalar, dev y›ld›z› patlatan süpernova patlamas›yla belli bir yöne f›rlat›l›yorlar. Bu da ,
atarcalar›n saniyede yüzlerce kilometre,
bazen baz›lar›na saniyede 1000 km’nin üzerinde bir h›zla uzayda yol almas›n› sa¤l›yor.
Bu h›zlar› neyin tetikledi¤i bilinmiyor; ancak, iki araﬂt›rmac›ya göre k›s›r nötrinolar›n sal›m›, atarcalar›n, penalt› noktas›ndayken vurulan bir top gibi f›rlamas›n› aç›klayabilir. Foto¤rafta görülen “gitar bulutsusu” içinde çok h›zl› bir atarca yol al›yor. Biermann ve Kusenko’ya göre karanl›k madde, evrenin yeniden iyonlaﬂmas›n› sa¤layan
parçac›klardan oluﬂuyorsa, bir süpernovadan f›rlayan ayn› parçac›klar bu kozmik gitar› yap›land›rm›ﬂ olabilir.
Amerikan Gökbilim Derne¤i Bas›n Bülteni, 14 Mart 2006

nin 13 kat› oldu¤unu bulmuﬂlar. “Süper
Dünya’n›n” y›ld›z›na olan uzakl›¤›, Güneﬂ
Sistemimizde Jüpiter ve Satürn’ün bulundu¤u dev gaz gezegenler bölgesine denk geliyor. Böyle olunca da yüzey s›cakl›¤›n›n -200
°C olmas›na ﬂaﬂmamak gerek. Araﬂt›rmac›lar, gezegenin kaya ve buzdan oluﬂmuﬂ bir
kayaç gezegen oldu¤unu düﬂünüyorlar.
Çünkü, gözlenen y›ld›z›n çevresinde, gaz devi gezegenlerin varl›¤›na iﬂaret edebilecek
gaz izleri saptanmam›ﬂ.
MicroFUN ekibine baﬂkanl›k eden Andrew
Gould’a göre, keﬂfin ortaya koydu¤u önemli
bir sonuç, kayaç süper dünyalar›n oldukça
yayg›n oldu¤u ve tüm y›ld›zlar›n yaklaﬂ›k
%35’inin çevresinde bunlardan bulundu¤u.
Ohio Eyalet Üniversitesi Bas›n Bülteni, 9 Mart 2006
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