
15Ocak 2004 B‹L‹M veTEKN‹K

Samanyolu’nda 
Çift Karadelik mi?
Baz› gökbilimciler, gökadam›z
Samanyolu’nda bir de¤il, iki tane dev kütleli
karadelik bulunabilece¤i ve orta s›klet
olan›n›n genç y›ld›zlar› gökada merkezindeki
canavara do¤ru sürükledi¤i görüflündeler.
Samanyolu’nun merkezindeki devin 2,6
milyon Günefl kütlesinde oldu¤u hesaplanm›fl
durumda.  Ço¤u gökbilimci, merkezdeki bu
devin, 3-4 ›fl›ky›l›na kadar olan çevresinde
yeni y›ld›zlar›n oluflumunu engelledi¤ini,
çünkü muazzam kütleçekiminin, y›ld›zlar›n
hammaddesi olan büyük gaz ve toz
bulutlar›n› parçalad›¤›n› düflünüyor. Ama,
California Üniversitesi’nden  (Los Angeles)
Brad Hansen ile, California Teknoloji
Enstitüsü’nden Milos Milosavljevic, dev
kütleli karadelikten yaln›zca 0,5 ›fl›ky›l›

uzakl›kta, genç y›ld›zlardan oluflmufl bir
küme bulundu¤una inan›yorlar. 
Y›ld›zlar, 10 milyon y›ldan daha genç. Peki,
bunlar merkezdeki canavar›n bu kadar
yak›n›na nas›l sokulmufllar? Getirilen
aç›klama flöyle: Küme, merkezdeki devden
güvenli bir mesafede, örne¤in, 5 ›fl›ky›l›
uzakl›kta oluflmufl. Ancak küme içinde bir de

1000 ile 10.000 Günefl kütlesinde orta s›klet
karadelik oluflmufl. Bu küçük dev,
kütleçekimi etkileflmeleriyle as›l canavara
yaklaflt›kça, küme y›ld›zlar›n› da beraberinde
sürüklüyor. ‹ki araflt›rmac›ya göre ortas›klet
karadeli¤in kütleçekimi, kümeyi bir arada
tutuyor. Merkezdeki devin bu kadar yan›na
sürüklendi¤i halde kümenin bütünlü¤ünü
koruyabilmesinin nedeni de bu. 
Hansen, e¤er gerçekten varsa, ortas›klet
karadeli¤in merkezdeki devin çevresinde 100
milyon y›lda bir tur att›¤›n› düflünüyor. Yavafl
yavafl merkezdeki deve yaklaflt›kça kümeden
birkaç y›ld›z› f›rlat›p aç›sal momentum
yitiriyor; ama sonunda deve yem olmaktan
kurtulamayacak. Hansen’e göre bu süreç,
yani büyük deli¤in küçük deli¤i yutmas›,
birkaç milyon y›lda bir tekrarlan›yor olabilir
ve bu da merkezdeki devlerin muazzam
kütlelerini nas›l kazand›klar›n› aç›klar. 
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Evren’in Dizginleri 
Kopard›¤› Tarih
Evrenin giderek geniflledi¤ini gökbilimci Ed-
win Hubble’›n 1929 tarihinde keflfetmesinden
bu yana biliyoruz. Ancak, san›lan›n tersine
evrenin h›zlanarak geniflledi¤ini de yaklafl›k
befl y›l önce ö¤rendik. Peki, geniflleme ne za-
man h›zlanmaya bafllad›? Art›k bunu da bili-
yoruz: 5 milyar y›l önce.
Yaklafl›k 13,7 milyar y›l önce meydana gelen
Büyük Patlama’dan sonraki ilk saniyenin çok
küçük kesirleri içinde evrenin muazzam bir
geniflleme süreci yaflad›¤›, bu sürecin fosil iz-
lerini inceleyen gökbilimciler belirlemifl du-
rumda. "fiiflme" diye adland›r›lan bu süreç,
kozmik mikrodalga fon ›fl›n›m›n›n duyarl› öl-
çümlerini yapan WMAP uydusunun 2003 fiu-
bat ay›nda aç›klanan bulgular›yla da do¤ru-
land›.  Ancak, son befl y›la kadar evrenin ge-
nifllemesinin kütleçekiminin etkisiyle giderek
yavafllad›¤›na inan›l›yordu. Bu tarihte çok
uzaktaki gökadalarda meydana gelen ve ›fl›k-
lar›n›n afla¤› yukar› standart olmas› gereken
Tip Ia süpernovalar›n› gözleyen baz› gökbi-
limciler, bunlar›n ›fl›klar›n›n, o mesafe için
beklenen parlakl›ktan daha soluk oldu¤unu
belirlediler. Bu da, evrenin genifllemesinin
azalacak yerde h›zland›¤›n› gösteriyordu. O
halde kütleçekiminin tersi etki yapan ve ona
üstün gelen bir kuvvetin varl›¤› sözkonusu
olmal›yd›. Gökbilimciler, bu kuvveti "karanl›k
enerji" diye adland›rd›lar. 
Daha sonraki süpernova gözlemleri de, evre-
nin genifllemesi giderek yavafllarken bir nok-
tada karanl›k enerjinin sürece el koydu¤u ve
tersine çevirdi¤ini do¤ruluyor. Bu da karanl›k
enerjinin itici bir etkiye sahip oldu¤unun gös-

tergesi. Evren küçük ve yo¤unken, kütleçeki-
mi bugünkünden daha yo¤un ve evrenin ge-
nifllemesini frenliyor olmal›yd›. Ancak, evren
geniflledikçe kütleçekiminin zay›flamas›na
karfl›l›k karanl›k enerji güçlenmeli ve yeterin-
ce güçlendi¤inde de dizginleri kütleçekiminin
elinden al›p evrenin genifllemesini h›zland›r-
m›fl olmal›yd›. Bu karanl›k enerjinin ne oldu-
¤u hâlâ çok iyi bilinmiyor. Kimi, Einstein’›n
önce varl›¤›n› öngörüp, sonra o zamanki ina-
n›fla uysun diye evreni hareketsiz k›lmak için

"en büyük hatam" diyerek kendi eliyle sildi¤i
"kozmolojik sabit" oldu¤u görüflünde. Ancak,
bu enerjinin sabit de¤il, hem mekana, hem
zamana göre de¤iflebildi¤ini öne sürenlerse
bunu "beflinci kuvvet" diye adland›r›yorlar. 
Karanl›k enerjinin kimli¤ini ortaya ç›karmak
için ilk ad›msa, kütleçekimine ne zaman üs-
tün geldi¤i ve genifllemenin hangi h›zla ivme-
lendi¤ini bulmak. Hubble teleskopunu yöne-
ten Uzay Teleskopu Bilim Enstitüsü’nden
Adam Riess ve ekip arkadafllar›, Hubble arac›-

l›¤› ile, içlerinden alt›s› 9 ile 11 milyar ›fl›ky›l›
uzakl›kta gözlemlenen 42 süpernovay› incele-
mifller. Ekip, geçen Ekim ay›nda yap›lan bir
kozmoloji konferans›nda daha uzak süperno-
valar›n beklenenden daha parlak oldu¤unu
aç›klad›. Bunun anlam›, o tarihlerde (yani 9 –
11 milyar y›l önce) evrenin genifllemesinin
gerçektende yavafllad›¤›.  Süpernovalar›n par-
lakl›klar›yla yafllar›n› karfl›laflt›ran Riess’in
vard›¤› sonuç: Evren 5 milyar y›l önce yavafl-
lamay› tersine çevirerek giderek ivmelenen
bir geniflleme sürecine girmifl. Riess’in ekibi,
itici etkinin gücünü de flimdiye kadarkilerden
çok daha duyarl› biçimde hesaplam›fl.  Gökbi-
limciler karanl›k enerjinin iticili¤ini  w diye
tan›mlanan ve karanl›k enerji bas›nc›n›n,
enerji yo¤unlu¤una oran› olan bir de¤erle öl-
çüyorlar. Yeni bulgular, itici etkinin oldukça
güçlü oldu¤unu ve –0,9 ile –1,2 aral›¤›nda
bulundu¤unu gösteriyor. Bu de¤erse, karan-
l›k enerji ile ilgili baz› kuramlar› geçersiz
k›l›yor. Bunlar aras›nda, evrenin so¤udukça
negatif kütleçekim tafl›yan s›n›rlarla ayr›lan
bölgelere bölündü¤ünü öne süren kuram da
var. Bu kurama göre, w’nin de¤eri yaln›zca
0,67 olmal›yd›. Buna karfl›l›k, daha güçlü itici
kuvvetin varl›¤›n› öngören kuramlar da var
ve bunlar son bulgularla yara alm›fl de¤il. Ör-
ne¤in, uzay-zamanda kuantum çalkant›lar›n
uzay› geniflletti¤i kuram›. Bir baflka rakip
kuramsa, uzay›n bir antikütleçekim alan›yla
dolu oldu¤unu öne sürüyor. Gökbilimciler,
belirsizlik aral›¤›n›n daha çok ve daha duyarl›
süpernova gözlemleriyle daha da daralaca¤›
ve olas› yeni bulgular›n, kuramlar›n han-
gisinin gerçe¤e daha yak›n oldu¤unu gös-
terece¤i umudundalar. 
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