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B‹L‹M VE TEKN

Karanl›k Maddenin
Haritas›
Yeryüzündeki ve uzaydaki en geliflkin
optik, ve X-›fl›n› teleskoplar›n› kullanan
gökbilimciler, evrene da¤›lm›fl gizemli
karanl›k maddenin üç boyutlu haritas›n› ç›kard›lar. Karanl›k madde, henüz
özellikleri bilinmeyen, gözlenememifl,
ancak varl›¤›n› s›radan (baryonik) madde üzerinde yapt›¤› kütleçekim etkisiyle
ortaya koyan bir madde türü. Son y›llarda Büyük Patlama’n›n 300.000 y›l
sonras›n›n resmi anlam›na gelen ve evrenin tümünü dolduran
“kozmik mikrodalga fon ›fl›n›m›” üzerinde dolayl› gözlemler yapan WMAP uydusunun derledi¤i veriler, karanl›k maddenin kütlesinin, bildi¤imiz maddeninkinin 6 kat›
oldu¤unu ortaya koymufl bulunuyor. (Evrenin toplam
enerji içeri¤inin geri kalan
yaklafl›k %70’iniyse, daha da
gizemli, kütleçekiminin tersi
bir itici etki yapan karanl›k
enerji” oluflturuyor).
Yayg›n kabul gören evrenbilim (kozmoloji) kuramlar›na
göre Büyük patlaman›n hemen ard›ndan evrene son derece düzgün da¤›lm›fl madde
ve ›fl›n›m çorbas› içinde ilk
kez karanl›k madde, kütleçekim etkisiyle, bu düzgün yap›y› de¤ifltirerek, ilk topaklaflmalar› oluflturuyor. Daha sonra Büyük Patlama’n›n ilk anlar›nda evreni saniyenin çok küçük bir kesiri içinde 10200
kat geniflleten “fliflme” süreci, bu ilk topakç›klar› çok büyük yap›lar haline dönüfltürüyor. Bilgisayar benzetimleri, bu
karanl›k madde topaklar›n›n, uygulad›klar› kütleçekim etkisiyle çevredeki gaz›
yani atomlar› oluflturan s›radan maddeyi üzerlerine çektiklerini, bunlar›n da
yo¤uflarak gökadalar› ve gökada kümelerini oluflturduklar›n› ortaya koyuyor.
Yani karanl›k madde, s›radan madde
için bir yap› iskelesi oluflturuyor.
California Teknoloji Enstitüsü’nden Nick
Scoville taraf›ndan yönetilen Kozmik Evrim Araflt›rmas› (COSMOS) kapsam›nda
yürütülen çal›flmalar, evrenin en az›ndan

LOJ‹ HABERLER‹

küçük bir bölümünde karanl›k maddenin nas›l da¤›ld›¤›n› gözlemsel olarak ortaya koymufl bulunuyor.
Ortaya ç›kan karanl›k madde haritas›nda yer yer tutars›zl›klar olsa da, araflt›rmac›lar›n görüflü, bulgular›n kuram› büyük ölçüde destekledi¤i yönünde.
Çal›flmada kullan›lan yöntem,
kütleçekimsel mercekleme olgusunun,
yani gökada ya da gökada kümeleri
gibi büyük kütleli yap›lar›n
arkalar›ndaki cisimlerden yay›lan ›fl›¤›
bükerek odaklamalar›n›n, bu cisimlerin
görüntülerini ne ölçüde çarp›tt›¤›n›
ölçmek. Hubble Uzay Teleskopu, iki y›l

3,5 milyar y›l
önce

5 milyar y›l
önce

6,5 milyar
y›l önce

süreyle tüm gözlem faaliyetinin onda
birini bu ifle ay›rarak, dört dolunay
geniflli¤indeki bir uzay bölgesinde bu
çarp›lmalar›n haritas›n› ç›karm›fl. Daha
sonra Hawaii ve fiili’de bulunan güçlü
teleskoplarla Hubble’›n gözledi¤i
gökadalardan gelen ›fl›¤›n tayf›n›
ölçerek bu gökadalar›n uzakl›¤›n›n
hesaplanmas› sa¤lanm›fl. XMM-Newton
X-Ifl›n› Teleskopu’yla da gökada ve
gökada kümelerinin madde içeri¤inin
en büyük bölümünü oluflturan gaz›n
da¤›l›m› belirlenmifl.
Tüm bu verilerin birlefltirilmesi de gökbilimcilere ›fl›¤›n, yaln›zca s›radan madde ile aç›klanamayacak düzeydeki bükülüflünün üç boyutlu haritas›n› oluflturma, bu yolla da incelenen bölgede

karanl›k maddenin da¤›l›m›n› belirleme
olana¤› sa¤lam›fl. Öndeki gökada kümelerince maskelenip görüntüleri çarp›t›lm›fl gökadalara olan uzakl›klar› da duyarl› biçimde ölçen araflt›rmac›lar, böylelikle çarp›lmaya neden olan karanl›k
maddeye olan uzakl›¤› da ölçmeyi baflarm›fllar. Sonuç, hem karanl›k maddenin, hem de s›radan maddenin da¤›l›m›n› gösteren üç boyutlu bir harita.
Üstelik, ›fl›k daha uzak mesafelerden
daha uzun zamanda geldi¤inden, bu haritan›n daha uzak dilimleri, evrenin tarihindeki daha erken evreleri temsil ediyor. Bu da araflt›rmac›lara evrenin bundan 6,5 ile 3,5 milyar y›l öncesi
aras›ndaki evrimini gösterme
olana¤› vermifl. Haritada günümüze yaklaflt›kça evrenin daha
topakl› bir yap›ya büründü¤ü
gözleniyor.
Haritada s›radan maddenin da¤›l›m›n›n büyük ölçüde karanl›k
maddeyi izlemesine karfl›n hem
karanl›k maddenin, hem de s›radan maddenin yer yer büyük ve
ba¤›ms›z yap›lar oluflturdu¤u
da gözleniyor.
S›k›nt› da bu noktada bafll›yor.
Çünkü s›radan maddenin karanl›k madde iskeleleri d›fl›nda topaklanmas›, evrenbilimin üzerinde oturdu¤u tüm yap›y› çökertebilir. Ancak, baz› araflt›rmac›lar bu tutars›zl›¤›n, örne¤in
karanl›k maddeden oluflan gökadalar, ya da süpernova patlamalar›n›n s›radan maddeyi topaklardan uzaklaflt›rmas›, buna karfl›l›k
yaln›zca kütleçekimiyle etkileflen s›radan maddenin bu bas›nc› duymamas› gibi nedenlerle aç›klanabilece¤i görüflündeler. Ancak, ba¤›ms›z topak karanl›k
madde de¤il de s›radan madde olunca,
tutarl› bir aç›klama yok.
Ama araflt›rmac›lar, harita için çok zay›f
sinyallerin çok duyarl› biçimde ölçülmesi gerekti¤ine vurgu yaparak, sözkonusu tutars›zl›klar›n ölçüm hatalar›ndan
kaynaklanabilece¤ini belirtiyorlar. Bu
ba¤›ms›z yap›lar›n, haritan›n verilerin
en zor toplanabildi¤i uç bölgelerinde
ortaya ç›kmas› da ölçüm hatas› hipotezini destekler gibi görünüyor.
Nature, (DOI:10.1038/nature05497)
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