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Kanarya Adalar›’ndaki La Palma da¤› tepe-
sinde kurulu ‹sveç Günefl Teleskopu ile elde edi-
len çok yüksek çözünürlükte görüntüler, Günefl
lekelerinin dinami¤iyle ilgili görüflleri de¤ifltir-
meye aday.  ‹sveç Bilimler Akademisi Günefl Fi-
zi¤i Enstitüsü araflt›rmac›lar›nca kullan›lan 1
metrelik teleskop, Dünya’dan 150 milyon km
uzakl›ktaki Günefl yüzeyinde yaln›zca 75 kilo-

metre geniflli¤inde ayr›nt›lar› belirleyebiliyor.
“Uyarlay›c› Optik” düzene¤i sayesinde,  Gü-
nefl’in yüzeyinde görece so¤uk alanlar olan leke-
leri çevreleyen yar› karanl›k bölgedeki (penumb-
ra) lif biçimli oluflumlarla, yüzeydeki küçük gra-
nüler alanlar aras›ndaki s›n›r çizgilerinin ayr›nt›-
lar› bile gözlemlenebiliyor. Uyarlay›c› Optik
(adaptive optics) son y›llarda gelifltirilen ve bil-

gisayar yard›m›yla hareketli aynalar›n konumla-
r›n›n sürekli olarak de¤ifltirilmesiyle atmosfer-
deki molekül hareketlerinin çarp›t›c› etkilerini
gidermeye yarayan bir teknik. 

‹sveçli bilimadamlar›, bu görüntüler sayesin-
de leke kenar›ndaki lifsi yap›lar›n en az birkaç
yüz kilometre geniflli¤inde oldu¤unu belirledi-
ler. Ancak, bu yap›lar›n ortas›nda bulunan koyu
renkli çizgilerin ne anlama geldi¤i henüz belirle-
nebilmifl de¤il. Ayr›ca Günefl yüzeyindeki granül-
leri (küçük hücreleri) ay›ran s›rtlar›n üzerinde
de kanallar ve k›lcal ç›k›nt›lar ortaya ç›kar›ld›.
Lekelerin kenar›ndaki lifsi yap›lar, asl›nda man-
yetik alanlar› izleyerek yükselen ve tekrar
yüzeyin alt›na dalan iyonlaflm›fl gaz kümeleri.
Ancak araflt›rma ekibinden Dan Kiselman, s›cak
gaz›n leke çevresindeki yüzeyden yükselip leke
içine akt›¤› biçiminde son y›llarda yayg›nlaflan
inan›fl›n aksine, liflerin leke içinden yükselen
gaz› çevreye tafl›d›¤› görüflünde.
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Karanl›k Enerji 
‹çin Yeni Kan›t 

Evrenin giderek artan bir h›zla geniflledi¤inin
belirlenmesi kozmoloji alan›nda son befl y›l›n en
büyük bulgusu. Art›k gökbilimciler, bu geniflleme-
nin nedenini de kesine yak›n bir do¤rulukla belir-
lemifl bulunuyorlar. O zamana kadar kozmolojide
yayg›n kabul gören varsay›m, evrenin, içindeki
gökadalar›n toplam kütleçekimleri sonucu gide-
rek yavafllayan bir h›zla geniflledi¤iydi. T›pk› ha-
vaya f›rlat›lan bir tafl›n h›z›n›n yerçekimi etkisiyle
giderek yavafllamas› gibi. Evrenin h›zlanarak ge-
niflledi¤i, ilk kez befl y›l önce milyarlarca ›fl›ky›l›
uzakl›klarda meydana gelen özel tipteki süperno-
valar›n incelenmesiyle ortaya ç›km›flt›. Tip Ia de-
nen bu süpernovalar, büyük kütleli y›ld›zlar›n ya-
flam›n› noktalayan öteki tip patlamalar›n tersine,
Günefl benzeri y›ld›zlar›n yaflam art›¤› olan “be-
yaz cüce” y›ld›zlar›n yak›nlar›ndaki bir y›ld›zdan
kütle çalmas›yla ortaya ç›k›yor. Bir beyaz cüce,
ömrünü tamamlam›fl ve d›fl katmanlar›n› uzaya
salm›fl bir y›ld›z›n Dünyam›z boyutlar›na kadar
s›k›flm›fl ve aç›¤a ç›km›fl merkezi. Bu cüce bir
ikili y›ld›z sistemindeyse, eflinden çald›¤› gaz
üzerinde birikiyor. Cücenin kütlesi böylece 1,4
Günefl kütlesi olan bir s›n›r de¤ere yaklafl›nca
ortaya ç›kan bir zincirleme reaksiyon, tüm y›ld›-
z› yok ediyor. Patlayan cücenin uzaya saçt›¤›
radyoaktif nikel ve kobalt demire bozunurken
ortaya ç›kan ›fl›n›m, süpernovaya Günefl’ten 1
milyar kez güçlü bir parlakl›k veriyor. Tip Ia sü-
pernovalar›n en fliddetli ve (parlak) patlamalar
olmalar›n›n yan›s›ra önemli bir özellikleri de, ay-
n› kütleye eriflince meydana geldiklerinden, pat-
lamalar›n afla¤› yukar› ayn› fliddette (standart)
olmalar› ve afla¤› yukar› ayn› düzeyde ›fl›k yay-
malar›. Böyle olunca teleskoplarca daha soluk
olarak belirlenen patlamalar›n daha uzakta ol-

malar› gerekiyor ve böylece gökbilimciler, patla-
man›n meydana geldi¤i gökadan›n uzakl›¤›n› yak-
lafl›k olarak belirleyebiliyorlar. 

Befl y›l önce bu tip bir dizi patlaman›n Dün-
ya’daki teleskoplara eriflen ›fl›¤›n›n, olmas› gere-
kenden daha soluk oldu¤u ortaya ç›kt›. Gözlem
hatas› ya da aradaki gaz bulutlar›n›n etkisi olas›-
l›klar›n› eleyen gökbilimciler, uzak tip Ia süperno-
valar›n parlakl›klar›n›, uzaklaflma h›zlar›n›n gös-
tergesi olan, elektromanyetik tayfta daha uzun
k›rm›z› dalga boylar›na do¤ru kayma de¤erleri ile
karfl›laflt›klar›nda, geçmiflte evrenin genifllemesi-
nin daha yavafl gerçekleflti¤i sonucuna vard›lar.
Sonuç, genifllemenin son birkaç milyar y›l süre-
sinde h›zland›¤›n› gösteriyordu. 

Afla¤› yukar› ayn› y›llarda bafllat›lan ve günü-
müze kadar duyarl›l›¤› giderek geliflen gözlemler,

evrenin kendisine “düz” bir yap› sa¤layan  ve or-
taya ç›kt›ktan hemen sonra bafllayan muazzam bir
fliflme süreci yaflad›¤›n› ortaya koydu. Bu kritik
genifllemeyse, son gözlemlerin de ortaya koydu¤u
gibi evrenin toplam enerjisinin ancak yaklafl›k üç-
te birinin kütleçekimi do¤uran ve topluca madde
olarak tan›mlanan yap›lardan, geri kalan›n›nsa,
kütleçekiminin tersine itici olmas› d›fl›nda özellik-
leri bilinmeyen gizemli bir “karanl›k enerji”den
olufltu¤unu ortaya koydu.

Öteki kozmologlar bu sonuca ulaflmak için
uzak süpernovalar ve evrenin ilk evrelerinden kal-
ma mikrodalga fon ›fl›n›m›ndan yararlan›rlarken,
Manchester Üniversitesi’nden (‹ngiltere) Kyu-Hyun
Chae liderli¤indeki uluslararas› bir gökbilim ekibi
de tümüyle farkl› bir yol izleyerek ayn› sonuca
ulaflm›fl bulunuyor. Ekibin yöntemi, kozmik mer-
cekleri incelemek. Bu yöntem, gökada kümeleri-
nin, arkalar›nda bulunan baflka gökada ya da ›fl›k
kaynaklar›ndan gelen ›fl›¤› bükerek ikili ya da da-
ha çoklu görüntüler halinde odaklamalar› temeli-
ne dayan›yor. Ekip 10 y›l boyunca uzak kuasarla-
r› gözlemlemifl. Kuasarlar, merkezlerinde milyar-
larca Günefl kütlesindeki aktif karadeliklerin yut-
tu¤u gaz›n yayd›¤› ›fl›n›mla çok parlak görünen
uzak gökadalar. Tüm Gökyüzü Kozmik  Mercek
Taramas› (Cosmic Lens All-Sky Survey- CLASS)
çerçevesinde büyük radyo teleskoplarla yaklafl›k
9.000 kuasar› gözleyen ekip, bunlardan yaln›zca
13’ünün merceklenme sonucu çoklu görüntü ver-
diklerini saptam›fl. Bu sonuç, istatistiksel olarak
daha büyük çapl› örneklemelerle do¤rulanmay›
gerektirse de, evrendeki madde ve enerji oranlar›
konusunda s›n›rlar çiziyor. Bu s›n›rlar da süper-
nova ve kozmik mikrodalga fon ›fl›n›m› gözlem-
lerinden ortaya ç›kan sonuçlarla örtüflüyor.
Chae’ye göre merceklenme yaklafl›m›n›n bir özel-
li¤i de evrenin de¤iflen geometrisini, yani genifl-
lemenin kronolojik ak›fl›n› da gösterebilmesi.
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Günefl Mercek Alt›nda


