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Güneﬂ

Manyetik Teleskopla
Axion Av›
‹ki y›l süreyle Güneﬂ’i gözledikten sonra,
at›k bir m›knat›stan yap›l› s›ra d›ﬂ› bir
“teleskop”, ilk sonuçlar›n› ortaya döktü.
Asl›nda varl›¤› kesin olarak belirlenemeyen
bir parçac›k olan hedefini avlayamam›ﬂ olsa
da, fizikçiler CERN Axion Güneﬂ
Teleskopu’nun (CAST) ﬂimdiye kadar ayak
bas›lmam›ﬂ bir alanda yararl› bilgiler
derledi¤i görüﬂündeler.
CAST, temel olarak Avrupa Parçac›k Fizi¤i
Laboratuvar› CERN’de yap›m› süren Büyük
Hadron Çarp›ﬂt›r›c›s› (LHC) adl›
h›zland›r›c›n›n tasar›m›nda kullan›ld›ktan
sonra devre d›ﬂ› b›rak›lan, 10 metre
uzunlu¤unda bir m›knat›s. CERN
araﬂt›rmac›lar› m›knat›s› etkinleﬂtirdiklerinde

Karanl›k Enerji ‹çin
Matematik Savaﬂ›
Evren içeri¤inin dörtte üçünü oluﬂturdu¤u
hesaplanan ve kütleçekiminin tersine itici
özelli¤iyle evreni h›zlanarak geniﬂletti¤ine
inan›lan, fizikte yeni bir paradigma
oluﬂturmaya aday “karanl›k enerji” bir
yan›lsama m›? Bu iddiay› ortaya atan fizikçi
Edward Kolb, “bunun için henüz hayat›m
üzerine bahse giremem” diyor. “Ama
arkadaﬂlar›m›nki üzerine girebilirim!”.
ABD’deki Fermi Ulusal H›zland›r›c›
Laboratuvar›’nda (Fermilab) görevli olan
Kolb, üç ‹talyan meslektaﬂ›yla birlikte bir
paylaﬂ›m sitesine (www.arxiv.org) gönderdi¤i
bir makalede, karanl›k enerjinin asl›nda bir
enerji ya da madde olmad›¤›n›, Büyük
Patlama’dan sonraki saniye kesirleri içinde
gerçekleﬂen ﬂiﬂme sürecinin yaratt›¤›
dalgalar›n bir etkisi oldu¤unu öne
sürmüﬂtü. Yayg›n kabul gören kozmoloji
modellerinde, evrenin ilk anlar›ndaki
kuantum çalkalanmalar›n yol açt›¤›
ﬂiﬂmenin, evreni çemberi düz bir hat
olacak kadar geniﬂlemiﬂ bir küre
haline getirdi¤i varsay›l›yor. Son
y›llarda uzak süpernovalar üzerinde
yap›lan gözlemler ve Büyük
Patlama’dan 300-400.000 y›l sonra
yay›lan ve bugün tüm evreni dolduran
fosil radyasyon üzerinde yap›lan duyarl›
ölçümler, ﬂiﬂme kuram›na ve karanl›k

9 tesla gücünde bir manyetik alan yarat›yor.
Bu, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)
cihazlar›nda yarat›lan en güçlü manyetik
alandan beﬂ kat daha güçlü bir alan.
Parçac›k fizikçilerinin gözüyle bak›ld›¤›nda,
manyetik alanlar bir parçac›ktan ötekine
gidip gelen, belirlenemeyen “sanal”
fotonlarca oluﬂturuluyor. CAST’›n etraf›nda
kaynaﬂan sanal fotonlar›n da axion diye
adland›r›lan parçac›klar›n yakalanaca¤› bir
tuzak olaca¤› umuluyor.
1970’lerde Standart Model’deki bir aç›¤›
kapamak için varl›¤› kuramsal olarak
öngörülen axion, evrendeki maddenin çok
büyük bölümünü meydana getiren “karanl›k
madde” için baﬂl›ca aday parçac›k. Onlarca
y›l boyunca hiçbir deney, bir axion
yakalayabilmiﬂ de¤il ve birçok fizikçi,
parçac›¤›n varl›¤›ndan kuﬂku duyuyor.

enerjinin varl›¤›na kan›t olarak
gösterilmekteydi.
Kolb ve arkadaﬂlar› Mart ay›n›n ortas›nda
aç›klad›klar› makalede öngördükleri ﬂiﬂme
dalgalar›n›n boyutlar›n›n, görünür evrenin
ölçe¤inden çok daha büyük oldu¤unu öne
sürmekteydiler. Yazarlara göre evrenin
h›zlanarak geniﬂlemesine yol açan, uzay
zaman içinde yay›lan bu muazzam
dalgalard›. Makalenin fizik toplumu içinde
yaratt›¤› dalgalar da daha az görkemli
olmad›. Bu makalenin
Edward Kolb
tetikledi¤i birçok baﬂka makale
de yay›mland›.
Ancak Princeton
Üniversitesi’nden iki fizikçi,
Kolb ve arkadaﬂlar›n›n
vard›klar› sonucu geçersiz k›lan
bir hesap hatas› yapt›klar›
görüﬂünde. Uros Seljak ve
Chris Hirata, ayn› siteye
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Ancak, e¤er gerçekten böyle bir
parçac›k varsa, Güneﬂ’in
merkezinde her saniye muazzam
miktarlarda oluﬂmas› ve her yöne
Dünya
saç›l›yor olmas› gerekli. CAST’›n
görevi de iﬂte burada baﬂl›yor. Bir
axion, m›knat›s›n›za ulaﬂt›¤›nda buradaki
sanal fotonlardan biriyle birleﬂerek onu
gerçek bir fotona dönüﬂtürüyor.
E¤er axion do¤ru kütledeyse ve istenen
etkileﬂim özelliklerine sahipse, manyetik
alan bir katalizör iﬂlevi görür ve gelen
axionla ayn› kütlede olan ve ayn› do¤rultuyu
izleyen gerçek bir foton ç›kar. Teleskopun
alt›na yerleﬂtirilmiﬂ bir X-›ﬂ›n› detektörü de
bu fotonlar› saymak için haz›r bekler.
CAST’›n Güneﬂ gözleminin ilk alt› ayl›k
dönemine ait olan ve Physical Review
Letters dergisinde yay›mlanan inceleme
sonuçlar›na göre axion hâlâ ele geçebilmiﬂ
de¤il. Ancak CAST araﬂt›rmac›lar›,
çal›ﬂman›n axionun özellikleriyle ilgili
olas›l›klar aral›¤›n› daha ﬂimdiden büyük
ölçüde daraltt›¤›n› vurguluyorlar.
X-›ﬂ›n›
detektörü

Science, 15 Nisan 2005

gönderdikleri bir makalede Kolb ve
arkadaﬂlar›n›n aç›klamas›na iki cepheden
sald›r›yorlar: Önce, genel görelilik
denklemlerine dayanan güçlü bir denklem
kullanarak geliﬂtirdikleri teoremle, varl›¤›
öne sürülen muazzam dalgalar›n evreni
h›zland›rarak geniﬂletmesinin mümkün
olmad›¤›n› gösterdiler. ‹kinci cepheden
yönelttikleri sald›r›n›n hedefiyse, Kolb’ün
matematik hesaplar›. Seljak ve Hirata’ya
göre Kolb varsay›m›m›n kar›ﬂ›k matematik
formüllerini kurarken, vard›¤›
sonuçlar› geçersiz k›lan
(götüren) baz› terimleri
yanl›ﬂl›kla atlam›ﬂ. Seljak,
“vard›klar› sonuçta bir götürüm
olmas› gerekti¤inin fark›na
varamam›ﬂlar” diyor. “Böyle
ﬂeyler olabilir; bunlar kolay
hesaplar de¤il”. Baﬂka baz›
fizikçilerin Seljak ve Hirata’n›n
aç›klamas›yla tatmin olmuﬂ
görünmesine karﬂ›n Kolb,
varsay›m›n›n ve hesaplar›n›n do¤rulu¤unda
›srarl›. Seljak ve Hirata’n›n kendilerinin
yanl›ﬂ hesap yapt›klar›n› söyleyen
Fermilab fizikçisi “Ama yazd›klar›
makale bizim düﬂüncelerimizi daha da
berraklaﬂt›rd›. Yak›nda yeni bir makale
daha gönderece¤iz” diyor.
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