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Evrendeki Delik
Minnesota Üniversitesi (ABD) gökbilimcileri, evrende yaklaﬂ›k 1 milyar ›ﬂ›ky›l› çapl› dev bir delik belirlediler. Bu hacim içerisinde yaln›zca y›ld›zlar, gökadalar ve gökadalar aras›ndaki dev gaz bulutlar› gibi
bildi¤imiz madde de¤il, evrendeki tan›d›k
maddenin alt› kat›n› meydana getiren, ancak henüz gözlenemeyip varl›¤›n› ancak
yapt›¤› kütleçekim etkisiyle hissettiren
“karanl›k” madde de bulunmuyor. Gerçi
daha önceki kozmoloji çal›ﬂmalar›, evrenin büyük ölçekli resminde, yani hidrojen
ve helyum gaz›ndan oluﬂan ipliksi bir yap› içinde büyük boﬂluklar›n varl›¤›n› ortaya koymuﬂtu; ancak, bu ölçekte bir “deli¤e” ﬂimdiye kadar rastlanabilmiﬂ de¤ildi.
Üstelik, evrenin büyük ölçekli yap›s›n›n
aﬂa¤› yukar› homojen olmas› nedeniyle
gözlenen hacmin ölçe¤i büyüdükçe, içinde keﬂfedilen boﬂluklar›n hacminin küçülmesi gerekiyordu.
Ekibi yöneten Prof. Lawrence Rudnick,
“Gerek gözlem verilerinden, gerekse de
evrenin büyük ölçekte evrimiyle ilgili bilgisayar benzetmelerinden buran›n normal
bir yer olmad›¤›n› zaten biliyorduk” diyor. Nedeni, evreni yaratan Büyük Patlama’dan 300-400.000 y›l sonra evrenin ilk
kez saydam hale gelmesiyle yay›lan fosil
›ﬂ›n›m üzerinde duyarl› ölçümler yapan
Wilkinson Mikrodalga Düzensizli¤i Araﬂt›rma Sondas› (WMAP) uydusunun ç›kard›¤› gökyüzü haritas›nda, bu bölgenin
ola¤anüstü “so¤uk” bir bölge olarak belirmesi. Sözkonusu fosil ›ﬂ›n›m, ya da resmi ad›yla kozmik mikrodalga fon ›ﬂ›n›m›
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on – CMBR), evrenin yeterince so¤umas›
(yaklaﬂ›k 3000°C) üzerine atom çekirdeklerinin çok yo¤un ortamdaki serbest elektronlar› yakalamas› sonucu fotonlar›n (›ﬂ›¤›n) art›k serbestçe yay›lmas›ndan kaynaklan›yor. Baﬂta gama ›ﬂ›nlar› olarak yay›lm›ﬂ bulunan ›ﬂ›n›m, aradan geçen 13,4
milyar y›l içinde evrenin geniﬂleyip so¤umas› sonucu elektromanyetik tayf›n mikrodalga bölgesine kaym›ﬂ durumda ve
2,7K (-270°C) s›cakl›¤a karﬂ›l›k geliyor.
WMAP, bu fon ›ﬂ›n›m› içinde 1 derecenin
100.000’de biri mertebesinde s›cakl›k
farklar› belirledi. Bu s›cakl›k farklar›, evreni o zamanki y›llarda dolduran madde
içindeki farkl› yo¤unluktan kaynaklan›yordu. Fon ›ﬂ›n›m›ndaki küçük düzensizlikler, bugün 13,7 milyar yaﬂ›nda olan evren daha yaln›zca birkaç yüz bin y›ll›kken
içindeki yap›laﬂmay› gösteriyor.
Gökyüzünde Irmak (Eridanus) Tak›my›ld›z› bölgesinde 6-10 milyar ›ﬂ›k y›l› uzakl›ktaki bölgede ortalaman›n oldukça alt›ndaki s›cakl›¤›n, bölgede bulunan 1 milyar
›ﬂ›ky›l› çapl› bir boﬂluktan kaynakland›¤›
düﬂünülüyor. Peki, madde içermeyen böyle bir hacim, fosil ›ﬂ›n›m içindeki s›cakl›¤›

Evrenin büyük ölçekli görünümüyle ilgili bilgisayar benzetimlerinde boﬂluklar›n çap› ölçek geniﬂledikçe
küçülüyor (sa¤ alttan sol üste do¤ru).

nas›l düﬂürebiliyor?
Araﬂt›rmac›lara göre sorunun anahtar›,
son y›llarda keﬂfedilen ve evrenin h›zlanarak geniﬂlemesine yol açt›¤› belirlenen
“karanl›k enerji”. Kütleçekiminin tersi etkisinin d›ﬂ›nda özellikleri bilinmeyen bu
enerjinin, evren günümüzdeki yaﬂ›n›n
dörtte üçüne ulaﬂt›¤›nda egemen güç haline gelmiﬂ oldu¤u hesaplan›yor.
Karanl›k enerjinin olmad›¤› bir evrende
CMBR fotonlar›, örne¤in binlerce gökadadan oluﬂan bir süperküme gibi büyük bir
kütleye yaklaﬂ›rken hafifçe enerji kazan›rlar, kümeyi geçip uzaklaﬂ›rken de kümenin kütleçekimi enerjilerini azaltaca¤› için
sonuçta enerji kazançlar›yla kay›plar› eﬂitlenir ve fotonlar eski enerjileriyle yollar›na devam ederler.
Karanl›k enerjinin egemenli¤ine geçen
evrende iﬂler de¤iﬂiyor: Karanl›k enerji
kütleçekiminin tersine etki yapt›¤› için,
fotonlar büyük kütlenin yak›n›ndan geçip
uzaklaﬂ›rken, yaklaﬂ›rken kazanm›ﬂ olduklar› enerjinin daha az›n› kaybediyorlar ve Dünya’ya eskisinden biraz daha
yüksek bir enerjiyle ulaﬂ›yorlar. Böyle
olunca da fon ›ﬂ›n›m› o yönde biraz daha
s›cak görünüyor. ‹çinde madde olmayan
bir alandan geçerkense fotonlar ayn› etki
sonucu (evrenin geniﬂlemesi ve dolay›s›yla daha uzun yol kat etmeleri nedeniyle)
hafifçe enerji yitiriyorlar ve fon ›ﬂ›n›m› o
yönde ortalamadan daha so¤uk görünüyor.
Minnesota ekibi, Astrophysical Journal
dergisinde yay›mlad›klar› sonuçlara, ABD
Ulusal Radyo Astronomisi Gözlemevi’ne
ba¤l› Çok Büyük Dizge (Very Large Array) adl› bir hareketli çanak antenler tak›m›n›n görüﬂ alan›ndaki tüm gökyüzünü
kapsayan bir araﬂt›rman›n verilerini inceleyerek ulaﬂm›ﬂ. 1993-1997 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmada 1.850 radyo kayna¤› kataloglanm›ﬂ ve 2.326 görüntü elde edilmiﬂ.
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