
ÖZET 

        

      Evrendeki kütlenin büyük bir bölümünün görünmediğini fark eden astronomlar, bu 

görünmeyen kütleye “karanlık madde” ismini vermişlerdir. Karanlık madde; yıldız ve 

galaksilere  yaptığı çekimsel etkiler yoluyla  keşfedilmiştir. Bu madde, baryonik ve 

baryonik olmayan şeklinde iki grupta toplanmıştır. Başlangıçta; karanlık madde, 

kümeleri bir arada tutmak için gerekli olan kütle çekim kuvvetini, daha sonraki 

dönemlerde ise evrenin genişlemesi modellerinde, kritik yoğunluğu hesaplamakta 

kullanılmıştır. Tüm modellerde  genişlemenin gereği olan Ω=1 yoğunluğu, sadece 

baryonik madde kullanıldığında bir işe yaramamaktadır. Çünkü gözlemlerden elde 

edilen verilerle uyuşmamaktadır, Büyük Patlamadan bu güne ΩB, baryon yoğunluğu 

0.05 civarındadır. Baryon kökenli karanlık maddeden bahsetmeden önce baryon 

tanımını vermek gereklidir. Baryonlar,  güçlü etkileşimlere uğrayan yarıtam spinli 

parçacıklardır. Baryon kökenli karanlık madde adayları, Büyük Patlamadan 

günümüzdeki yapılara kadar her ölçekte bulunabilirler. 

         Baryon kökenli karanlık madde problemini açıklamak için astronomlar çeşitli 

modeller geliştirmiş ve bu modellerde baryonik adayları diledikleri gibi kullanmışlardır. 

Standart BDM (Baryon kökenli karanlık madde) senaryosunda, Ω≈0,01 ve Ω=1' de sabit 

tutulmuş ve böylece karanlık maddenin %70 oranında baryonik olacağı sonucuna 

varılmıştır. Genelde BDM ile ilgili çalışmalar standart   BDM senaryosuna göre 

yapılmaktadır. 

          Baryon kökenli karanlık madde adayları; Kahverengi cüceler, M tipi cüceler, 

Beyaz cüceler, Nötron yıldızları, Kara delikler, VMO delikler, SMO delikler şeklinde 

sıralanabilir. Bunlarla ilgili açıklamalar ilerideki bölümlerde verilecektir. 

          İlerleyen teknoloji ve gözlem teknikleri sayesinde, önümüzde ki yıllarda  baryon 

kökenli karanlık madde problemi daha net çözümlere ulaşabilecektir. 
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1.GİRİŞ 

 

          Bundan 50 yıl kadar önce, astronomlar evrendeki kütlenin en azından yüzde 

doksan kadarının görünmez olduğunu fark ettiler. Gerçekten görünmeyen bu madde, 

yıldız ve galaksilere yaptığı çekimsel etkiler yoluyla fark edilmiştir ama kendisi 

elektromanyetik ışınımın  hiçbir  türünü yaymaz. Bu görünmeyen madde astronomlar 

tarafından "karanlık madde" veya "kayıp kütle" olarak adlandırılmıştır. Karanlık madde 

konusunda öneri getiren Partikül Fizikçileri ve Astrofizikçiler arasında ortak bir görüşle, 

tüm  kütle aralığı 10-5 eV 'tan 1012 Mo  'e kadar tanımlanmıştır.  

         İlk durumda; karanlık madde, sıcak Büyük Patlama'dan kalıntılar içeren 

partikülleriyle birlikte baryonik olmayan formda olmalıdır. İkinci durumda ise; bazen 

"Popülasyon III" yıldızları olarak adlandırılan kalıntılardan ibaret gaz olmayan karanlık 

maddelerle birlikte baryonik olmalıdır. 

         1970'lerde karanlık madde genellikle baryonik olarak tahmin edilmiş (örneğin 

Ostriker ve arkadaşları, 1974; White ve Rees, 1978) ama  herşeyin baryonik 

olamayacağı inanışından dolayı da bu görüş üzerinde yoğunlaşılmamıştır (Hegyi ve 

Olive 1983,1986). Bir zaman için sıcak karanlık madde revaçtayken, sonra soğuk 

karanlık madde onun yerini almıştır ve araştırmacıların çoğu bu görüşe standart model 

olarak bakmaktadır. Yakın zamanda, bununla birlikte dikkatler baryonik  adaylara 

çevrilmiştir. Bu ise, kısmen soğuk modelde görülen problemlerden dolayı ve şimdilerde 

baryonik karanlık madde için doğrudan ispat yapılabileceğindendir. Bu konudaki 

çalışmalar, şimdi baryonik karanlık maddelere bağımlı olarak yapılıyor. Hem baryonik 

hem de baryonik olmayan karanlık madde için çözümlere ihtiyacı olan bir çok karanlık 

madde probleminin varlığı konusunda gelişen bir bakış açısı mevcuttur. Bu çalışma 

tamamen baryonik karanlık madde üzerinde yoğunlaşmıştır. 
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1.1 Baryon Nedir? 

 

      Baryon kavramı, nükleonlardan (nötronlar ve protonlar) daha ağır temel parçaları 

belirtmek için, önce deneysel olarak ortaya atıldı. Ancak bu ölçüt kesin bir fiziksel 

ayrımı karşılamaz. Günümüzde baryon adı, güçlü etkileşimlere uğrayan yarıtam spinli 

parçacıklar için kullanılır; başka bir deyişle baryonlar, fermion yapılı hadronlardır.  

Bilinen bütün baryonlar, en az nükleonlar kadar ağırdır; ama nükleonlardan daha ağır 

mezonlar hatta bir lepton vardır. Baryonlar kendi başına kaldıklarında bozunurlar. 

Kararlı olan, bozunmayan tek baryon protondur. Protonların 1030 yılda bozunacağı 

öngörülmüş fakat yapılan deneysel çalışmalar bu öngörüyü doğrulamamıştır. Bunun 

üzerine protonun kuramsal yaşı 1033 yıla uzatılmıştır. Daha sonra bu günkü olanaklarla  

bunun gözlenme olanağının olmadığına karar verilmiştir.  Kuramın öngörüleri olan; 

p →µ+γ  veya  p→ e++ γ  süreçleri gözlenememiştir. Baryon korunumunu betimlemek 

için  N  baryonik sayısı tanımlanmıştır. 

                  

 

                                      1 baryonlar için ( proton, nötron, hiperonlar ) 

                 -1 Antibaryonlar için ( antiproton, antinötron ) 

      N   0 Diğer tüm parçacıklar için ( mezon ve leptonlar ) 

                   >+1 Çekirdekler için 

                   <-1 Anti çekirdekler için 

 

           Baryon korunum yasası, ∆N=0 biçiminde anlatılır. Bu yasa, herhangi bir fiziksel 

süreçte baryon sayıları toplamının değişmediği anlamına gelir. ∆N=0 yasası, protonların 

kararlılığını açıklar; diğer bir deyişle, protondan daha hafif baryon yoktur.  
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                             Çizelge 1.1: Ağır Parçacıklar ve Özellikleri 

ANTİBARYONLAR            BARYONLAR (MeV) 

Kütle                                HİPERONLAR 

1672 
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Spin                                           1/2 

Baryon  
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              -1             +1 

                                                 

  

           Çizelge1.1'de yeralan baryonlar, ağır parçacıklardır. Baryonlar grubunda iki 

nükleon (proton ve nötron) ve hiperonlar (Ω-, Ξo, Ξ-, Σ-, Σo, Σ+,Λ) vardır. Ξo ve Ξ- 

çağlayan parçacıkları,  Σ-, Σo ve Σ+ sigma hiperonları, Λ ise lamda hiperonu olarak 

anılır. Atom çekirdeğinin bileşen parçacıkları olan nükleonlar, gözlenen evrenin en bol 

baryonlarıdır. Hiperonlar  daha ağır baryonlardır. Bu parçacıklar "olağan" koşullarda 

kararsızdır. Hiperonlar büyük hızlandırıcılarda, Yer atmosferindeki veya yıldızlar arası 

ortamdaki atomlarla çarpışan  kozmik ışınlarda üretilirler. Kararsızlıkları nedeniyle 

hiperonlar evrenin ender konuklarındandır (kuşkusuz eğer yozlaşmış yıldızlardaki 

oldukça yoğun maddeyi oluşturmuyorlarsa! Bunlara "hiperon yıldızları" denebilir). 

Pauli ilkesi hiperonlar'ın  bu tür yıldızlarda bozunmaya uğramalarını yasaklar. Bu 
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nedenle hiperon yıldızlarında, hiperonlar kararlı parçacıklardır. Ancak bu güne dek 

galaksimizde veya evrenin başka bir yerinde hiperon niceliğine ilişkin herhangi bir 

değerlendirme yapılmamıştır. 

 

1.2 Karanlık  Madde Nedir ?  

 

             Karanlık maddenin gündeme ilk kez gelişi, Fritz Zwicky'nin çalışmalarıyla 

olmuştur. 1933 yılında Coma galaksi kümesi üzerinde çalışan Zwicky, küme 

kinematiğinin sergilediği "anormalliğin" açıklanabilmesi için gözlenenden daha fazla 

kütlenin olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Karanlık maddenin başlangıçtaki görevi 

sadece galaksileri ve galaksi kümelerini çekimsel olarak birarada tutmaktı. Bugün ise, 

başlangıçtaki görevinin yanısıra, galaksilerin oluşumunu sağlamak ve bazı 

evrenbilimciler içinde evrenin kapalı bir yapıda olduğunu ispatlamak amacıyla 

kullanılmıştır. 

        Karanlık maddenin beş değişik  yapıda yer aldığına inanılmaktadır. Güneş'in yakın 

komşuluğu, cüce galaksiler, büyük galaksiler, galaksi gurupları ve kümeleri, süper 

galaksi  kümeleri. 

        Son dört yapıda karanlık madde, galaksiler çökmeden önce oluşmuş olmalıdır. Bu 

durumun tersine, Güneş'in yakın komşuluğundaki karanlık maddenin, Samanyolu 

oluşurken ve oluştuktan sonra disk biçiminde dağılım göstermiş olması gerekir. Ancak 

bu öngörünün gözlemlerle tutarlı olup olmadığı henüz gösterilememiştir. Oort ve 

Bahcall, Güneş yakınlarındaki karanlık maddenin disk biçiminde ve baryonik olması 

gerektiğine işaret etmektedir. 

        Güneş'in yakın komşuluğunda  disk biçiminde dağılmış olan karanlık madde ile 

büyük ölçeklerde dağılmış olan karanlık maddenin birbiriyle ilişkisi yoktur. Ancak 

Freese ve Schramm (1985) bu konuda farklı görüş sunmaktadır. Bu bilim adamlarına 

göre, eğer Güneş komşuluğunda karanlık baryonların varlığını gösterebilirsek, bu 

durumun galaksi içinde sürekli olması gerektiği savını kullanarak galaksi halolerinde de 

karanlık baryonların olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Freese ve Schramm, 

galaksilerde gözlenen baryonlar esas alındığında, Ωbh-2
50 ≤ 0,01 olduğunu 

göstermişlerdir. Burada kullanılan Ωb = 8 π G ρo / 3Ho
2   ve h50, Ho  Hubble sabitinin 50 

km s-1Mpc-1    birimiyle ölçülen değeridir. Oysa ki, Büyük Patlama anında gerçekleşen 
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çekirdek sentezleri, bu değerin , Ωbh2
50  ≥ 0,03 aralığında olması gerektiğine işaret 

etmektedir. Bu nedenle Freese ve Schramm, galaksi halolarında daha fazla karanlık 

baryonların olması gerektiğini ve böylesi bir yaklaşımın Büyük Patlama'nın dayattığı 

kısıtlamaları bozmayacağını ileri sürmüşlerdir. 

     Senaryolardan hangisi doğru olursa olsun, evrenin "kayıp kütle" sorunu önemli bir 

sorundur. Bu nedenle, Ωbh2
50'nin aldığı değer aralığını yeniden  gözden geçirip bu 

sınırların  ne denli esnek ya da katı olduğunu iyice saptamalıyız. Baryonların kütle/ 

ışınım gücü (M/L) bağıntısı yardımıyla hesaplanma yöntemi, bugün, geçerliliği ciddi bir 

biçimde tartışılan bir yöntemdir. Diğer yandan galaksilerin baryonik bileşeni de büyük 

bir olasılıkla gerçek değerinin üstünde ölçülmüştür. Çünkü galaksilerin optik yarıçapına 

göre yapılan ölçümlerde karanlık maddeninde  içerilmiş olduğu açıktır. Bundan başka, 

galaksi kümelerinde x-ışınları üreten sıcak gazda dikkate alınmamıştır. Şu anda 

elimizde bulunan verilerle daha dikkatli bir hesaplama yapabilecek duruma geldik. 
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2. KARANLIK MADDENİN İSPATI 

 

         Karanlık maddenin gözlemsel ispatı bir çok farklı şekilde ortaya çıkar ve baryonik 

karanlık maddenin tanımı burada gerekli değildir. Bu nedenle biz, baryonik veya 

baryonik olmayan ikilemine en uygun gözlemsel meseleleri tanımlamakla başlayacağız. 

 

2.1 Yerel Karanlık Madde 

 

          Yıldızlara ait hızların ölçümleri ve galaktik diskteki dikey yoğunluk değişimi, 

toplam disk yoğunluğu hakkında bir tahmin sağlar. Bu 0.1 Mopc-3
 civarındadır ve bunun 

görülebilen yıldızların yoğunluğunu aştığına dair çok önceden kuşkular vardı (Oort,  

1932). Diskteki karanlık maddenin olabilirliği, tüm karanlık madde problemlerinde 

olduğu gibi çok önemlidir. Çünkü yerel karanlık madde baryonik çözüme en yakın 

olandır. Ne yazık ki  ispat çok münakaşalıdır. Bahcall (1984 a, b, c) F tipi cüce 

yıldızların ve K tipi dev yıldızların verilerini kullanarak görünmeyen maddenin 

yoğunluğunun, görünen maddenin en az  %50 si olması gerektiğini söylemiştir. Kuijken 

ve Gilmore 1989'da, hızlar ve K tipi  cüce yıldızların uzaklıkları için özel bir model 

kabul etmektense, tamamen dağılma fonksiyonunu kullanarak bir dizi yayın 

yapmışlardır. Gould 1990'da, Kuijke ve Gilmore'un verdiği  verilerin Bahcall ve 

arkadaşlarınınki ile uyuşmadığını kanıtlamak için maksimum olasılık analizi 

kullandıysa da; Kuijken ve Gilmore, Gould'la aynı fikirde olmamışlardır. Daha önceleri, 

Bachall ve arkadaşları K tipi dev yıldızlar için yapılan başka bir çalışmadan disk 

olmayan karanlık madde hipotezinin sadece %14 derecesinde tutarlı olduğunu ve en iyi 

uyum sağlayan modellerin 0,15 Mopc-3  karanlık yoğunluğu olduğunu ispatlamışlardır. 

Bu yoğunluk ; görünür maddeden %53 daha fazla karanlık maddeye karşılık gelir. 

Şimdiki şartlarda diskteki karanlık maddenin varlığı yanıtlanmamış bir problem olarak 

kalmıştır. 
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2.2 Spiral Galaksiler 

 

        Yirminci yüzyılın başlarında galaksilerin biçimlerine göre sınıflandırılabileceği 

ortaya çıktı. Edwin Hubble galaksilerin yapılarını temel alan ve günümüzde hala 

kullanılan bir sınıflama yöntemi geliştirdi. Tümü de spiral kollara sahip olan spiral 

galaksiler, kolların görünüşüne ve çekirdeğin büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Sa 

türünün çekirdeği büyük olup kollar çekirdeğe sıkıca sarılmış gibidir. Sb türünün kolları 

daha gevşek, çekirdeği daha küçüktür. Sa türünden Sc türüne doğru gidildikçe daha 

fazla miktarlarda yıldızlararası gaz ve toz bulunur, bu nedenlede yıldız oluşumu daha 

yoğundur. Parlak galaksilerin çoğu spiraldir. Samanyolu'nun da Andromeda gibi Sb türü 

olduğu sanılmaktadır. Her ikisinin de ışınım güçleri yaklaşık 10 milyar Güneş'e eşittir.  

 

                          

                                  

                         Şekil 2.1: M31 (Andromeda) Sb türü spiral galaksi 

 

          Galaksi merkezlerinden olan uzaklık R'ye bağlı dönme hızı V'nin, yoğunluk 

profili ρ(r) 'nin bir ölçümü olduğundan, galaksilerdeki karanlık maddenin en iyi ispatı; 

spiral kolların dönme eğrilerinden hesaplanır. Bizim ve diğer bir çok spiral galaksinin 

önemli bir özelliği; birinci yükselişten sonra dönme hızının artan R ile hemen hemen 

sabit kaldığıdır. Rubin ve arkadaşları, 1980'de bu; R yarıçapındaki maddenin görünen 

kütle artışından daha fazla bir şekilde R gibi arttığını göstermiştir. 
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              ŞEKİL 2.2: DDO 154 Galaksisinin yarıçapa karşılık dönme hızı eğrisi 

 

      Valentjin 1990'da , spiral galaksilerdeki yıldızlara ait kütle içeriğindeki artışa neden 

olan; opak olmaları için gereken yeterli toza sahip olduklarını belirlemiş , fakat Burstein 

ve arkadaşları (1991) buna katılmamışlardır. Bu olasılık burada göz ardı edilmiştir. 

Karanlık maddenin, görülebilen galaksiye karşı üstünlüğü olmamasına rağmen (en 

azından parlak galaksilerde); nötral hidrojenin gözlemleri V hızının görülebilen 

yıldızların arka bölgesinde sabit kalmaya devam etmesini önerir (Sancisi ve van 

Albada,1987). Galaktik haloya  baryonların katılımı varsayımı; çok önemli  sorun olan 

halo yarıçapını kapsar. Bizim galaksimiz için dönme eğrisi ölçümleriyle uyumlu olan 

minimum halo yarıçapı, yerel kaçış hızı, küresel kümelerin ve uydu galaksilerin 

kinematikleri 35kpc; Magellanic akım ve galaksilerin yerel grubu 70kpc'lik bir halo 

yarıçapı verir (Fich ve Tremaine, 1991). Zaritsky ve arkadaşları (1993) uydu galaksi 

sistemleri gözlemlerinden, spiral galaksilerin tipik olarak 200 kpc'lik halolarının var 

olduğunu ve bunun baryonlardan oluşan yapılarıyla uyumlu olmadığın ispat etmişlerdir. 

Halolar da baryonik olmayan maddenin egemen olmasının bir kanıtı, V hızının görsel 

bölgede ve görsel bölge dışında aynı değere sahip olması olabilir. 

         İlk çağlarda evren tam anlamıyla homojen olamazdı, aksi taktirde galaksiler hiçbir 

zaman ortaya çıkmazdı. Bu nedenle yoğunlukta küçük dalgalanmaların olması 

gerekliydi. Dalgalanmalar, fon düzeyine göre yoğunlukta ki  yerel değişimlerdir, bu 

değişimlerin yönü azalma yada çoğalma yönüne doğru olabilir. Yoğunluk fazlalığının 

derecesi dalgalanmanın gücünü ya da şiddetini tanımlar. 
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          Bu olay, baryonik ve baryonik olmayan  karanlık madde kütle oranının her 

ikisininde 0,1 oranındaki, dalgasal yukarı dönmenin bir sonucu olan, ata galaksiler için 

kabul edilen boyutsuz dönme parametresiyle kıyaslanabilmesini sağlar (Fall ve 

Efstathiou, 1981; Blumenthal ve arkadaşları, 1986). Bu etkinin, daha önceki 

hesaplamaları baryonik maddenin, baryonik olmayan maddeye oranını 0,05 olarak 

vermiştir (Flores ve arkadaşları, 1993). Bu, eğer baryonlar galaksi oluşumundan önce 

kararlı duruma gelmişlerse uygulanamaz. Elbette, bu olay sadece parlak galaksiler için 

sağlanır, çünkü sadece bunlar için disk merkezsel alanlarda dinamik olarak baskındır. 

          Bir başka problem ise; galaktik haloların küreselliği ile ilgilidir, eğer galaktik 

halolar baryonik ise, dağılmayı önlemek için baryonik olmayan durumdan fazla tercih 

edilebilir bir oluşum kabul edilecektir. 

 

                       

                              Şekil 2.3: Kutupsal Halka Galaksi,NGC4650A 
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           Baryonik olmayan durumda: N-cisim deneyleri göstermiştir ki; dağınık olmayan 

çökme küreselliği biraz düzeltme imkanı verebilir    fakat sonuçta; küresel halolar E6 

türünden galaksilerde  daha az tercih edilir durumdadır (Frank ve arkadaşları, 1988; 

Dubinski ve Carlberg, 1991). Böylece; haloların ispatı baryonik karanlık madde 

ispatından daha fazla tercih edilir. Kutupsal halka galaksileri ( polar ring galaxies) 

muhtemelen, halo şeklinin en iyi şekilde belirlenmesini temin eder ve bunlar bazen E6 

türünde galaksilere kadar yüksek küreselliği belirler. Disklerin eğrilik oranı halonun 

küreselliğini belirler. Çarpık yapılı disklerin var olması ayrıca üç eksenli saran haloların 

olmasını gerektirir (Teuben, 1991) ve bu tür diskleri her yerde görmek mümkündür 

(Bosma, 1991). Halomuzun üç eksenli yapısı nedeniyle mevcut HI dağılımındaki 

süreksizlik açıklanabilmektedir (Blitz ve Spergel, 1991). Baryonik haloların 

kullanılabilmesi  için üç eksenliliğin  yeterli olup olmadığı açık değildir.   

 

2.3 Eliptik Galaksiler  

 

            Eliptik galaksilerin, ne sarmal kolları ne de disk biçimli yapıları vardır. Bu 

galaksilerde önemli miktarda yıldızlar arası gaz ve toz da bulunmaz. Bu galaksiler 

biçimlerine göre sınıflandırılmışlardır. E0 türü galaksilerin dairesel bir görünüşü vardır. 

E1'den E6'ya gidildikçe bu galaksiler gittikçe elipse dönüşürler. Bu galaksilerin yalnızca 

kütlesi Güneş'in kütlesine yakın ya da  ondan küçük olan yaşlı yıldızlardan oluştuğu 

bulunmuştur. 

          Eliptiklerdeki kütle dağılımı, küresel kümeler ve yıldızların ışık dağılım hızının 

ölçülmesiyle tahmin edilebilir. Ne  yazık ki, hızlar sadece yoğunluk profilini vermezler 

ve bu metod eliptiklerin merkezsel alanlarıyla birlikte karanlık madde içinde ispat 

vermez (de Zeeuw, 1990). Küresel kümelerin dinamikleri M87 etrafında karanlık madde 

ispatını vermesine rağmen (Huchia ve Bradie, 1987; Mould ve arkadaşları, 1990). En iyi 

bilgi, sıcak gazların x-ışın gözlemlerinden elde edilebilir. Bu bilgi bize karanlık 

maddenin varlığı konusunda bilgi vermektedir ve bazende spiral kolların  M~R yasasını 

bize vermektedir (Formen ve arkadaşları, 1987; Sarazin, 1986). Bu analizler, gazın her 

tarafta eşit ısılı olduğu kabulü altında yapılmasına rağmen genellikle sıcaklık 

değişimine ilişkin bilgi  iyi bir şekilde elde edilememiştir. Buna rağmen  However, 
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Fabian ve arkadaşları (1986), halonun hidrostatik dengede bulunan dış atmosferi kabulü 

altında olabilecek en büyük minimum kütle değerlerini elde etmişlerdir. Dev eliptik 

galaksiler, bazen soğuk akıntıların (cooling flows) bulunması nedeniyle dikkat çeker ve 

bu durum en azından bazı eliptik galaksilerdeki karanlık maddenin baryonik 

olabileceğini gösterir (Fabian 1994). 

                                             

              

 

                  

 

 

 

 

              

 

         Şekil 2.4: Solda M87 eliptik galaksisi, sağda M49 eliptik galaksisi.                   

 

 

2.4 Cüce Galaksiler 

 

        Düzensiz cüce galaksilerin bazıları gazca zengindirler ki bu da HI dönme 

eğrilerinin belirli bir uzaklığa kadar elde edilmesini sağlar. Bu düzensiz cüce 

galaksilerin bazıları  parlak spiral galaksilere göre daha fazla  karanlık madde içerir. 

Kısmen dikkati çeken örnekler; karanlıktan parlağa doğru kütle oranının en son ölçülen 

dönme eğri noktasında 10'u aştığı DDO154 (Carignon ve Freeman, 1988). GR8 

(Carignan ve arkadaşları, 1990) ve DDO170 (Lake ve arkadaşları, 1990) dır. Küremsi 

cücelerin karanlık halolara sahip oldukları da görülür (Lin ve Faber, 1983; Aaronson, 

1983; Aaronson ve Olszewski, 1987). Bu iddia, yerel grubumuzda bulunan 6 küresel 

cüce için elde edilen hız dağılımı ve gel-git yarıçapı ölçümlerine bağlı olarak 

konmuştur. Asıl olarak, ayrımların sadece bir düzinenin başlangıç hızlarından yada 

galaksi başına düşen nesnelerin başlangıç hızlarından çıkarılması gerekir; ama daha 

fazla yeniden çözümlü hız ölçümleri bugün daha iyi veriler temin eder (Mateo ve 
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arkadaşları, 1991) ve daha önceki çalışmaları destekler gibi görünür. Cüce galaksilerde 

karanlık maddenin varlığı bu şartlarda çok önemlidir. Çünkü bu; haloların ya baryonik 

ya da  soğuk baryonik olmayan karanlık maddeyi içermesini zorunlu kılar. Lake (1990) 

gözlemlerin birinci olasılıkla daha uyumlu olduğunu ispat etmiştir. Eğer haloların 

oluşumu dağılımsız ise, galaksilerin soğuk karanlık madde senaryosunda (CDM) 

kırmızıya kayma 10 olması gerekirken, bu olayda 30'u aşan bir kırmızıya kayma 

gerektiğini merkezsel yoğunlukları belirler. 

 

2.5 Galaksi Grupları ve Kümeleri 

 Daha uzaklara gidildiğinde, kütle-ışınım gücü oranı, galaksi çiftleri, grupları ve 

kümelerinin incelenmesiyle bulunur. Her durumda hızlar ve uzaklıklar ölçülür ve 

buradan sistemin dağılmasını önleyebilecek toplam kütle hesaplanır. Tipik olarak 100 

kiloparsek uzaklıkları olan galaksi çiftleri için bulunan kütle-ışınım gücü oranı 100 

Mo/Lo civarındadır. 1 megaparsek ve daha büyük ölçeklerdeki galaksi grupları ve 

kümeleri için kütle-ışınım gücü oranı 300'e yükselir. Bu ölçeğin üzerinde saptanan 

maddenin yüzde 95'i karanlık maddedir. Galaksiler çeşitli ölçeklerde  (çift galaksiler, 

küçük galaksi grupları ve zengin  galaksi kümeleri) yığınlar oluşturur ve hız dağılım 

ölçümleri tüm bu ölçeklerde dinamik yöntem ile bulunan kütlenin görünür kütleyi 

aştığını belirler. Çift galaksiler sadece istatiksel olarak çalışılabilir (çünkü önceki 

durumlarında bunların yörünge eğim açıları bilinmiyor) bu nedenle yeterli veri mevcut  

değildir. Bu nedenle galaksi kümelerinde karanlık madde için zoraki ispat vardır. Bu 

gaz sıcaklığındaki x-ışın verisi ile teyid edilir. Zengin kümelerde, karanlık kütle en az 

10 faktörle üstündür ve ROSAT tarafından 2 grup küçük galaksideki önceden keşfedilen 

sıcak gaz (HG92 ve HCG62 galaksileri) burada kıyaslanabilen miktarlarda karanlık 

madde olduğunu göstermiştir. (Mulchoey ve arkadaşları, 1993; Ponman ve Bertram, 

1993 ). 

          Galaksi gruplarında ve kümelerinde  karanlık kütlenin baryonik olabileceğine 

bağlı olarak, haloda ki  karanlık madde ile aynı olup olmadığını belirlemek önemlidir. 

Bu gün küme karanlık maddesi ilk galaksilerle  birleştirilmemesine rağmen (daha 

sonrası için dinamik sürtünme, ağırlığı en yüksek galaksilerin küme merkezine doğru 

çekildiğini ispatlamıştır (White, 1976)) galaksilerden başlangıçta türetilmiş olabilir. 
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Aslında, hiyerarşik kümeleşme resminde, galaksilerin küme içine doğru  birlikte halo 

oluşturmak için başlangıçtaki halolarından koptukları kabul edilmiştir (White ve Ress, 

1978). Bu nedenle, tüm küme karanlık maddelerinin eğer gerçek galaktik haloları 

yaklaşık 200kpc'den geniş ise bu olayı sadece açıklamakta başarısızlığı gösterir. Bu 

durumda biz küme karanlık maddelerinin, homojen olmayan Büyük Patlama 

nükleosentezi sağlanamadıkça, saf bir şekilde baryonik olamayacakları kabul edilmiştir. 

 

2.6 Karanlık Madde Belirsizliği 

Şişme teorisi, Ω yoğunluk parametresinin bire eşit olduğu, düz bir evrende 

yaşamakta  olduğumuzu öngörür. Yani evrendeki maddenin yoğunluğu, tam olarak 

evrenin kapalı olmasına yetecek kritik yoğunluğa eşit olmalıdır. Şişme döneminde kritik 

yoğunluktan her sapmaya, gene şişme dönemindeki evrenin hızlı genişlemesi sırasında 

düzelmiş olan evrenin hafif bir eğriliği olarak bakılabilir. Acaba gözlenen karanlık 

maddenin miktarına bakarak evrenin, şişme teorisinin öngördüğü gibi, kritik yoğunlukta 

olup olmadığını anlayabilir miyiz?  ρkrit =3Ho
2/8πG kritik yoğunluğu veren ifadenin,  

Ho=100 kms-1Mpc-1  değeri için günümüzdeki değeri yaklaşık 10-29 gr/cm3 civarındadır. 

Genellikle kozmolojide Ω, yoğunluk parametresini gerçek ρ yoğunluğunun, kritik 

yoğunluğa ρkrit bölümü olarak, Ω=ρ/ρkrit biçiminde kullanıyoruz. Kritik  değer cinsinden 

evrenin kütle yoğunluğunu ölçen Ω parametresini, kütlenin ışınım gücüne oranına 

çevirmek mümkündür. Bu, evrenin ortalama ve büyük bir hacminde kritik yoğunluğun 

gözlenen ışınım gücü yoğunluğuna oranı alınarak yapılabilir. Sonuçta kütlenin ışınım 

gücüne oranı 1500 Ω olarak bulunur. Bir başka deyişle, eğer  Ω = 1 ise, evrenin kapalı 

olması için kütle-ışınım gücü oranının 1500 olması gerekir. Bu kütle miktarı ise 

gözlenenden çok çok büyüktür. Başka bir biçimde söylemek gerekirse, eğer büyük 

ölçekler için kabul ettiğimiz kütle-ışınım gücü oranı olan 300 sayısının tüm evren için 

geçerli olduğunu kabul edersek, Ω = 0.2 buluruz ki bu da şişme teorisinin öngördüğü 

değerden çok çok küçüktür. Şişme teorisinin gözlemle uzlaşması ancak karanlık 

maddenin önemli bölümünün 10 megaparsek değerine kadar olan ölçeklerde düzgün 

dağılmış olmasıyla mümkündür. Bu durumda maddenin yalnızca yığın biçimindeki 

bileşeni ölçülmüş olduğundan, karanlık madde kendini göstermeyecektir. Gerçekte 

kritik yoğunluk yalnızca örneğin 10 megaparsek ya da daha büyük ölçeklerde kütle 
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akışlarından ölçülen yoğunlukla bağdaşır. 

                    Şişme teorisi tarafından öngörülen karanlık maddenin doğası derin ve 

henüz çözülmemiş bir problemdir. İki seçeneğimiz var. Karanlık madde ya bildiğimiz 

baryon maddesinden oluşuyor, ya da daha egzotik bir madde biçiminden. 
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 3.BARYONİK ve BARYONİK OLMAYAN KARANLIK MADDE 

 

          Karanlık madde adayları baryonik olmayan ve baryonik  olmak üzere iki gruba 

ayrılabilir. Bunlar, " Populasyon III " ve "Inos" gibi gruplarda, ve artan kütle sırasına 

göre çizelge 3.1'de verilmiştir. Inos adaylarının bazıları elementer parçacıklardır ve 

ağırlıklarına bağlı olarak, kümesel  özelliklerine göre "sıcak" ve "soğuk" olarak 

sınıflandırılmıştır. Zayıf etkileşimli ağır parçacıklar yada WIMP terimi, çoğunlukla bu 

partikülleri tanımlamak için kullanılır. Bununla birlikte bazı kişiler bu terimi soğuk 

olmak için yeterli ağırlığa sahip partiküller için de kullanır. Diğer Inos'lar, büyük 

Patlama'dan kalan daha egzotik parçacıklar  ve şu anki şartlarda ilkel kara deliklerdir. 

Bunlarda Inos kategorisi içinde yer alır. 

          

 

Çizelge 3.1: Baryonik ve baryonik olmayan tipte karanlık madde adayları. 

                  INOS          POPÜLASYON III 

Aksiyonlar                                        10-5   eV Kar topları(snow balls)                 ? 

Nötrinolar                                         10    eV Kahverengi cüceler                   <0,08Mo  

Fotonlar                                              1    GeV M-cüceler                                  0,1 Mo 

Monopoles                                        1016 GeV Beyaz cüceler                            1 Mo 

Planck kalıntıları(Planck relicts)          1019 GeV Nötron yıldızları                        2 Mo 

İlkel delikler                                  > 1015 g Kara delikler                           ~ 10 Mo 

Kuark parçacıkları                         <1020 g VMO delikler                            102-105 Mo 

Gölge madde(Shadow matter)                 ? SMO delikler                             >105 Mo 

 

Çizelge 3.1, parlak olmayan maddelerin bir çok formu olduğunu gösterir, bu yüzden 

tüm karanlık madde problemlerinin tek bir açıklaması olduğunu kabul etmek 

anlamsızdır. 
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3.1 Kozmolojik Nükleosentez 

 

            Baryonik olmayan karanlık madde fikri, Büyük Patlama nükleosentezi ile 

birleştirilmiştir. Bu, ilkel hafif element bolluğunu açıklayan standart resmin 

mükemmelliğindendir [ X (4He) ≈ 0,24, X (2D) ~X (3He) ~ 10-5, X (7Li) ~10-10]. Bu, 

sadece  baryon yoğunluk parametresi Ωb kuvvetli bir şekilde zorlanırsa uygulanabilir.  

Walker ve arkadaşları (1991), üst ve  alt limitlerin 4He ve 2D+3He'un daha üstteki 

sınırlarından gelmesi durumunda, 

                         0.010 h-2 < Ωb 
 <0.015 h-2                                                                                (3.1) 

aralığında olması gerektiğini bulmuşlardır. Üst limit Ωb'nin 1'in bayağı aşağısında 

olduğunu gösterir. Bu durum aşırı büyümeyi öngören  senaryolarda hiçbir baryonik 

adayın zorunlu kritik yoğunluğu içermediğini savunur. Standart senaryo, bu yüzden  

yoğunluk parametresinin sadece ifade 3.1 ile verilen baryonik fonksiyon ile birlikte 1 

olduğunu kabul eder.  

         Daha önce; galaksi gruplarında ve galaksi kümelerindeki gaz kütlesinden elde 

edilen x-ışın verisi, standart CDM resminin tatmin edici olmayabileceğini savunmuştur. 

Gazın tüm karanlık maddeleri açıklamada başarısız olmamasına rağmen, görünür 

baryon kütlesinin (Ör: sıcak gaz ve yıldızların oluşum ağırlığı) toplam oranı hala ifade 

3.1  tarafından verilen ortalama kozmik oran ile kıyaslandığında anormal derecede 

yüksektir. Örneğin; küçük bir grup olan HCG 62 için baryon kısım %13' tür. (Ponman 

ve Betram, 1993) Zengin kümelerde bu oran %20-30 olmak ister. Kısmen, Coma'nın 

ROSAT gözlemleri merkezi 3Mpc olan baryon kısmının, standart kozmolojik oranın  5 

katı genişliğinde olan %25 civarında olduğunu savunur (White ve arkadaşları, 1993). 

Fazla olan  baryon yoğunluğunun bu ölçeklerdeki dağılımının nasıl önemsiz olduğunu 

ve diğer bir çok astrofizik olayının (süpernova gibi) nasıl yerel baryon yoğunluğunu 

artırdığını anlamak güçtür. Kozmolojik  bir sabit kullanıldıkça, bu olay hem kozmolojik 

yoğunluğun kritik değerden bayağı aşağıda  olduğunu, hem de standart kozmolojik 

nükleosentez senaryosu tarafından belirtilenden çok daha yüksek bir baryon yoğunluğu 

olduğunu savunur. 

        Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, quark-hadron  döneminde, bir birinci derece 

faz geçişini temel almak suretiyle kurtulma şartının ifade 3.1 olup olmayacağı sorusu 

üzerinde duruldu. Fikir şudur ki; geçiş, baryon yoğunluğundaki düzensiz değişimleri 
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meydana getirir. Daha sonra nötronlar, nötron-proton oranındaki değişimlere öncülük 

eden tamamen yoğun alanlarından yayılmış olurlar. Daha sonra ortalama helyum 

üretimini destekleyen değişimlerin dışında yoğunluğun düşük olduğu durumdaki 

alanlarda döteryum üretilebilir (Applegate ve arkadaşları, 1987; Alcock ve arkadaşları). 

Bu nedenle, hala gözlenen lityum çokluğunun getirdiği bir problem vardır. Bu ortaya 

çıkar çünkü, X ( 7Li ) 'un Ωb ≈ 0,01 civarında bir minimumu olduğu belirtilmiştir, ve 

gözlenen fazlalık yaklaşık olarak bu minimumu tutar. Bu nedenle baryon 

yoğunluğundaki herhangi bir düzensiz değişim, lityumun daha da çok artışına neden 

olabilecektir. 

 

Şekil 3.1: Büyük Patlama nükleosentezi ( Walker, Steigman, Olive, ve Schramm 1990) 

 

         Hidrojenin kütlece yaklaşık yüzde 25'i ilk üç dakikada helyuma dönüşmüştür. 

Döteryum, zincirleme reaksiyonda bir ara ürün olarak ortaya çıkmıştır. Bu döteryumun 

küçük bir yüzdesi varlığını sürdürmektedir. Eğer bildiğimiz maddenin yoğunluğu 

yüksekse, evrenin ilk dönemlerinde helyum öylesine yüksek verimlilikle sentezlenmiştir 

ki hemen hemen hiç döteryum oluşmamış demektir. Evrenin kapalı olması için 

baryonların yoğunluğu kritik yoğunluğun onda birini aşmamalıdır yoksa çok az ilkel 
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döteryum sentezlenmiş olacaktır. Tersine, baryonların yoğunluğu, kritik yoğunluğun 

yüzde 2 ya da 3'ünden düşük olamaz, yoksa evrenin ilk dönemlerinde çok fazla 

döteryum sentezlenmiş olacaktır. Eğer evren kritik yoğunluktaysa, şu an evrende 

bulunan maddenin yüzde 90'ı baryon dışı kökenli olmalıdır. Yani, karanlık maddenin 

çoğunluğu, döteryum üretimi ile sonuçlanan nükleer reaksiyonlara katılmayan, zayıf 

etkileşmeli yüksüz parçacıklardan oluşmaktadır. 

 

3.2 Mikrodalga Düzensizlikleri 

 

          Baryonik olmayan karanlık madde problemi, kozmik mikrodalga fondaki (CMB) 

düzensizliklerin araştırılması ve bunların üst limitleriyle birleştirilmiştir. Gravitasyonel  

işlemler doğrultusunda gözlemlenen geniş ölçekli yapıyı oluşturmak için, dekuplaj'da 

(yapıların oluşabilmesi için yoğunluktaki değişimler) madde yoğunluğu içindeki 

düzensiz değişimlerin miktarı, minimum bir değerde olmalıdır; bu saf baryonik model 

için gözlemlere karşı olabilen CMB düzensizlikleri için minimum bir miktarı belirtir. 

Düzensizlikler, baryonik olmayan karanlık maddenin baskın olduğu bir modelle 

uzatılmıştır, (Ω>> Ωb) çünkü bu kısmen yoğunluktaki düzensiz değişmelerin daha erken 

oluşmaya başlamasından, kısmen de daha uzun periyotlarda oluşmaya devam 

etmelerinden kaynaklanır. Bu tartışma hariç, düzensizlik sınırlamalarının 1 kadar geniş 

bir yoğunluk (Ω) vermeleri zorunluluğunda oldukları tam açık değildir. Geçen birkaç yıl 

içinde, ilkel yapı düzensiz değişimleri ile birlikte baryonların baskın olduğu modeller 

daha fazla ilgi görmüştür (Peebles, 1987a, b). Düzensiz değişimlerin güç-kanunu 

formuna sahip oldukları kabul edilir ve sorunu 10° -90° 'de COBE düzensizlikleriyle 

uyum gösteren bir spektral indeks n, seçilip seçilmemesi (Smoot ve arkadaşları, 1992) 

ve geniş ölçekli yapı verisi seçilip seçilmemesi (Cen ve arkadaşları) belirlemektedir.  Ω 

ve Ωb birleşiminde güçlü sınırlar yerleştirilebilir (Efstathio ve arkadaşları, 1992; Gouda 

ve Sugiyama, 1992), ve bazı araştırmacılar baryonların baskın olduğu modellerin bu 

gün dışlandığı görüşündedirler (Chiba ve arkadaşları, 1993). 
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3.3 Baryonik Karanlık Madde İle İlgili Araştırmalar 

 

Kozmolojik nükleosentez tartışmaları iki ucu keskin bıçaktır. Hem baryonik hem 

de baryonik olmayan karanlık maddeyi kapsar (Pagel, 1990). Bu; 3.1'de ki ifadede 

verilen Ωb değerinin, görünen baryon yoğunluğu Ωv'nin tamamen dışında kalmasından 

dolayıdır. Persic ve Salucci (1992) tarafından yapılan bir çalışma gösteriyor ki Ωv'ye 

dönüşüm spiral galaksilerde 0.00007, eliptik galaksilerde 0.0015, zengin galaksi 

kümeleri için Abell yarıçapıyla birlikte sıcak gazda 0.00035h-1.5 ve zayıf galaksi 

kümeleri ile galaksi grupları içinde virial teoremine uygun yarıçap dışında sıcak gazda 

0.00026h-1.5  dır. Bu (2.2+0.6h-1.5)x10-3 gibi bir toplam verir ve 3.1 ifadesi  0.5<h<1 için 

karanlık formdaki baryon fonksiyonu %70-95 aralığında olması gerektiğini ispatlar. 

Persic-Salucci çalışması, yüzey parlaklığı düşük galaksilerden  (Mc Gaugh, 1994) ya da 

cüce galaksilerden (Bristow ve Phillipps, 1994) hiçbir dönüşüm içermeden yapılmıştır. 

Ωb ve Ωv arasındaki zıtlık, galaksiler arası gazın farkedilebilir bir yoğunluğu varsa 

yeniden çözümlenebilir. Biliyoruz ki Lyman-α bulutları formunda biraz nötral gazın 

bulunması gerekir; ama baskın olan bulutlarla birleştirilen yoğunluk parametresi 

muhtemelen 0.003h-2'den daha fazla değildir (Lanzetta ve arkadaşları, 1991). Unutulan 

baryonların, sıcak galaksiler arası ortam formunda olabilmesine rağmen, tamamen 

düzenlenebilmesi için sıcaklık gereklidir (Barcons ve arkadaşları, 1991). T sıcaklığı için 

z'nin kırmızıya kaymasında, mikrodalga arka fondaki (y<3x10-5) Compton saçılmasında 

COBE limiti ; 

             Ω (HII)<0.03(T/108K)-1 (y/10-5)[(1+z)3/2-1]-1 h-1K                                     (3.2) 

iken, Gunn-Peterson testi ; 

Ω (HI)<10-8h-1'i zorunlu kılar (Sargent ve Steidel, 1990). En son söylenen limitteki  

düzeltmeler, galaksiler arası ortamda (IGM) hala 104K ile 108K arasında bir sıcaklık 

aralığı olmasına rağmen ki bu aralık ΩIGM ~  Ωb olabilmesini sağlayabilir, gözlemlenen 

x-ışın arka fonunu üretemeyeceğini ispatlar. Modellerde galaksileri bir arada tutmak 

için sıcaklığa bağlı olarak çok fazla gaz kullanılabilir (Blanchard ve arkadaşları, 1992). 

 Bir başka olasılık ise unutulan baryonların galaktik haloların içinde olduğudur. 

Halo karanlık maddesi, fazla x-ışınım oluşturmak için sıcak gaz formunda olamaz. Daha 

önceleri, Pfenniger ve arkadaşları (1993) soğuk moleküler gaz formunda olabileceğini 

ispatlamışlardır. Onların modelinde gaz, 10-3 Mo kütlesinde yoğun bulutsu formundadır 
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ve 30 astronomi birimi büyüklüğünde  dönen  disklerdir. Bulutsu'lar  daha sonra  geniş 

ölçeklere doğru ilerler. Onların modeli, spirallerin Sd'den Sa'ya Hubble olayı 

doğrultusunda geliştiği ve onların kütle-ışınım oranının bu işlemde arttığı ve bu şekilde 

karanlık maddenin yıldızlara dönüştüğü teziyle desteklenmiştir. Bu model aynı zamanda 

karanlık madde ve HI gazının yüzey yoğunluk oranının görünün disk dışında neden 

sabit olduğunu da açıklar (Carignan ve arkadaşları, 1990). 

 En son olasılık bu maddenin geri kalanının üzerinde yoğunlaşan olası karanlık 

baryonların yıldızsal kalıntıların içinde oluştuklarıdır. Yıldızsal kalıntıların, galaktik 

diskte iddia edilen karanlık maddeyi açıklamak için yeterli yoğunluğa sahip olsalarda; 

bu 3.1 eşitliğiyle zorunlu kılınan değerden bayağı aşağıda bir değerdir, Bahcall ve 

arkadaşları (1992) tarafından yapılan araştırmada eğer tüm diskler, bizim galaksimiz 

için tahmin edilen  %60 karanlık bileşen içerirse, bu sadece Ωv  ~  0.001'e denk gelir. 

Daha önemli bir sorun ise baryonik yoğunluğun galaktik halolarda ki karanlık maddeyi 

tanımlamakta başarısız olmasından dolayı, "Ağır ve Yoğun Halo Nesneleri"  ya da 

"MACHO" terimi bu bölümde verilmiştir. Eğer galaksimiz tipik ise, galaktik halo ile 

birleştirilmiş yoğunluk Ωh ≈0.01h-1 ( Rh /35 kpc) olur. Burada Rh halonun yarıçapıdır. 

3.1 eşitliği halomuzda ki tüm karanlık maddenin sadece Rh<50h-1 kpc'de baryonik 

olabileceğini ispatlar. Daha önce  halomuzun en küçük büyüklüğünün 70 kpc olduğunu 

görmüştük. Eğer daha geniş ise, baryonik kısım sadece (Rh/50 h-1kpc)-1 olabilir. Küme 

karanlık maddesi Ωc ≈ 0.1 yoğunluğuna sahiptir ve 3.1 eşitliği bu maddenin;  

homojenlik nükleosentezi kullanılmadıkça, saf olarak baryonik olamayacağını ifade 

eder.  

 Halolarda yer alan olası astrofiziksel cisimler arasında nötron yıldızları, beyaz 

cüceler, kara delikler ve küçük kütlelerinden dolayı hiçbir zaman yıldız olmayı 

başaramamış cisimler bulunur. Bu cisimler hemen hemen ya da tümüyle görünmez 

olduklarından karanlık madde için mükemmel adaylardır. Dahası, varlıkları kesin olarak 

bilindiğinden, MACHO'lar halodaki karanlık madde adayı olarak WIMP'lerden (zayıf 

etkileşimli kütlesel parçacıklar) daha uygundurlar. 

Dr.D. Bennett liderliğindeki bir araştırma takımının, Avusturalya’daki  LMC 

(büyük magellan bulutsusu) yıldızlarını incelemeye yarayan teleskopları kullanarak 

toplam yedi MACHO’yu çekimsel mercek etkisi ile keşfettiği açıklandı. Bu yedi 

MACHO için toplam ortalama olay zamanı iki buçuk aydı, ve hepsi de beyaz cüce 
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kapsamındaydı. Araştırma takımı karanlık halonun toplam kütlesi hakkında bir değer 

belirledi, ve olayların sayısından yola çıkarak halonun %50’sinin beyaz cüce  formunda 

olduğunu değerlendirdi. Bu nesnelerin son derece küçük kara delikler olması 

muhtemeldir, ama şayet bulgular destek vermeye devam edecek olursa  o zaman beyaz 

cüceler karanlık halonun başlıca bileşenlerini teşkil ederler. Beyaz cüce haline gelen 

yıldızlar öldüklerinde, kütlelerinin büyük bir kısmını dışarıya atarlar. Beyaz cücelerden 

oluşan bir halo, galaksimizin halo boyunca büyük  miktarda yıldızlar arası  materyal 

içermesini gerektirir. Bu miktar orada olması beklenenden  çok daha fazladır. Aynı 

zamanda bu miktar çok daha önceleri, sonradan bu haloyu oluşturacak çok sayıda büyük 

kütleli yıldızların orada var olmasını gerektirirdi. Bu çok şaşırtıcı bir durumdur, çünkü 

çekimsel mercek etkisi beyaz cücelerin (ve ya siyah cücelerin) baryonik karanlık madde 

olduğu konusunda çok güçlü bir kanıttır. 

1993 yılında yapılan iki deneyde MACHO'ların varlığı konusunda güçlü kanıtlar 

elde edilmiştir. Bu deneylerde kullanılan yöntem, çekimsel  mercek etkisidir. Eğer bir 

MACHO, Dünya ile uzak bir yıldızı birleştiren doğrultuya çok yaklaşırsa, başka türlü 

görünmez olan MACHO'nun kütle çekimi, yıldızın ışığını büken bir mercek gibi 

davranır. Yıldızın, birbirinden bir açı saniyesinin binde biri kadar uzaklıkta olan birçok 

görüntüsü oluşur ki bunu yeryüzünden gözlemek olanaksızdır. Bununla birlikte, 

Samanyolu halosu çevresindeki yörüngesi üzerindeki hareketi sırasında MACHO bu 

doğrultuyu  keserken arkadaki yıldız geçici olarak parlaklaşır. 

       Buradaki düşünce arka plandaki yıldızlardaki parlaklaşma etkilerini 

ölçmektir. Burada iki temel güçlük söz konusudur. Birincisi, çekimsel mercek etkisine 

oldukça ender rastlanır. Herhangi bir anda arka plandaki her iki milyon yıldızdan 

yalnızca birinde çekimsel mercek etkisi gözlenir. İkincisi, yıldızların pek çoğu yapısal 

olarak değişken olduklarından, zaman zaman geçici parlaklık değişmeleri gösterirler. 

Bereket versin çekimsel mercek olayının değişen yıldızlardan farklı ve kendine has 

özellikleri vardır. Bunlardan bazıları olayın zamanda simetrik, dalga boyuna bağlı 

olması ve bir yıldız için yalnızca bir kez ortaya çıkmasıdır.  

       Çekimsel mercek olayını düşük gözlenme olasılığını aşabilmek için Büyük 

Magellan Bulutu'ndaki birkaç milyon yıldızı gözlemek üzere deneyler tasarlandı. Her 

yıldız bir yıl boyunca yüzlerce kez gözlendi. Kırmızı ve mavi filtre kullanılarak alınan 

verilerin ön incelemesi sırasında birçok karakteristik çekimsel mercek olayına rastlandı. 
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Olay süreleri 30 ile 50 gün arasındaydı. Her ne kadar bilinmeyen uzaklık ve 

MACHO'nun bakış doğrultusuna yaklaşırken sahip olduğu hız gibi konularda 

belirsizlikler varsa da çekimsel mercek olayının süresi MACHO'nun kütlesinin bir 

ölçüsüdür. Olayın süresi, MACHO'nun Einstein halka yarıçapı adı verilen çekimsel 

merceğin etkili boyutunu geçmesi için gereken zamandır. Einstein halkasının yarıçapı, 

yaklaşık olarak MACHO'nun Schwarzschild yarıçapı ile uzaklığının geometrik 

ortalamasıdır. Büyük Magellan Bulutu'nun yarı uzaklığında olan bir MACHO için bu 

uzaklık 55 kiloparseklik değerin yarısıdır. Einstein halka yarıçapı da yaklaşık olarak 

Dünya-Güneş uzaklığı kadar, yani 1 astronomi birimine eşittir. Mercek etkisi 

yaratabilmek için MACHO'ların mercekten daha küçük boyutlu olmaları gerekir, yani 

MACHO'ların boyutları 1 astronomi birimi ya da kabaca bir kırmızı devin yarıçapı 

kadar olmalıdır. Gözlenen olaylar, yüzde birkaçlık yanılma payı ile karanlık maddenin 

MACHO modelinin öngördüğü kadardır. Olay süreleri tipik kütle olarak 0,1 Mo  

değerini vermekle birlikte bunun üç katı kadar bir belirsizlik de sözkonusudur. 

çekimsel mercek çalışmaları sürüyor ve doğruysa, MACHO yorumları belli 

sonuçları öngörüyor. Daha kısa süreli çok daha fazla sayıda olay meydana gelmeli ve 

daha zayıf olaylarda gözlenmelidir. çekimsel mercek olayı gösteren  yıldızlar rastgele 

seçilmektedir, bu nedenle de yapısal olarak değişken olan özel yıldızlar tercihli olarak 

gözlenip astronomların kafalarının karışmasına yol açmamış olmalıdır. Daha fazla veri 

toplandıkça bunların tümü açıklığa kavuşacaktır. Şimdilik, tüm söyleyebileceğimiz, bu 

sonuçların karanlık maddenin saptanmasına yönelik çok kuvvetli ipuçları olduğudur. 

Eğer bilmediğimiz, ender görülen bir değişen yıldız sözkonusu değilse, MACHO'ların 

olasılıkla karanlık halonun oldukça önemli, en azından yüzde onluk bir bölümünü 

oluşturduğunu söyleyebiliriz. Haloda baryon kökenli karanlık madde var olsa bile, hala 

bunun yüzde kaçının baryon kökenli olmayan WIMP'ler biçiminde olduğu pek açık 

değildir. 
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                                           Şekil 3.2: Çekimsel mercek olayı 

 

 

3.4 Baryonik Karanlık Madde Senaryoları 

 

           Homojen başlangıç nükleosentezi, şişme ve baryonik olmayan karanlık 

maddenin hangi oranlarda tutulmak istendiğine bağlı olarak, 3 değişik baryonik karanlık 

madde (BDM) senaryosu olduğu farz edilebilir. 

1- Standart BDM senaryosunda,  Ωb ≈ 0.01h-2  ve Ω=1 değerleri sabit tutulmuştur. 

Bu durumda, %70 - %95 oranında karanlık maddenin baryonik olduğunu, fakat 

MACHO'lar sadece Rh<50h-1kpc ise galaktik halolar temin edebileceği 

söylenmiştir. Kümenin ve karanlık maddenin kritik yoğunluğu WIMP'ler 

olmalıdır. Eğer soğuk iseler, haloda ki karanlık maddenin MACHO'lar ve 

WIMP'lerin bir karışımı olması kabul edilebilir. Bu sonuç, kümelerdeki geniş 

baryon kısmını zorunlu tutar, ayrıca Ω < 1 için bile uygundur.  

2- Azami BDM senaryosunda, evrenin baryonların kritik yoğunluğuna sahip 

olduğu (Ωb = Ω =1), bu nedenle şişmeyi göz önüne alarak  baryonik olmayan 

karanlık maddeye gereksinimden vazgeçildiği kabul edilmiştir (Fowier, 1990). 

Senaryo, homojen nükleosentez ile düşük derece Ho'lar ( bunlar gerçeğe uygun 

değildir) kullanılmadığı müddetçe uyumlu değildir. Ωb'deki üst limit 0.06h-2s 

olunca (Yange ve arkadaşları, 1984), sadece büyük bir değer olan Ho=25 

 24



kullanmak suretiyle Ωb =1 elde etmek mümkündür (Shanks, 1985). Ama  yeni 

üst limit, muhtemelen saçma olan Ho=10 'u zorunlu kılar. 

3- Baryon-baskılı senaryo, sadece doğrudan dinamik olayın olduğu karanlık 

maddenin  varlığını kabul eder ve bunu sadece baryonlara ithaf eder. ( Ωb = Ω ≈ 

0,1). Bu durumda, hem şişme hem de homojen nükleosentez önemsenmemiştir. 

Gözlemlenen hafif element çokluğunu açıklamak için, büyüyen kara 

deliklerden yüksek enerjili fotonlar yoluyla ilkel helyumun parçalanması gibi 

bazı dikkati çeken astrofiziksel işlemler kullanılmıştır (Gnedin ve Ostriker, 

1992). 

         Bu çalışmada üzerinde durulan birçok nokta, standart BDM senaryosu içindedir. 

Ama hangi baryonik adayların uygulanabilir olduğunu belirlemek için, daha radikal 

teklifler oluşturulması önemlidir. 
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4.POPÜLASYON III YILDIZLARI 

 

         Literatürde bazı karışıklıklar vardır. Çünkü  "Popülasyon III" yıldızları 2 farklı 

şartta kullanılmıştır. Bunlar; 

 

1) İlk metalleri oluşturan yıldızlar, 

2) Galaktik halolarda ki karanlık maddeyi sağlamak için varsayılmış yıldızlardır. 

 

          Her iki durumda da ; eğer yıldızlar tamamen  Popülasyon III  yıldızlarından farklı 

iseler, yıldızlar sadece bir özel isimle anılabilirler. Birinci  sınıf yıldızlar için bu durum 

olmayabilir,  ama ikinci sınıf yıldızlar için muhtemelen durum geçerlidir. Eğer bir 

yıldız, her iki sınıf popülasyon III 'e de uyum sağlıyorsa, hangisinin öncelikli olduğu 

kesin değildir. Karanlık maddelerin, ilk metalleri oluşturan yıldızlardan önce mi, sonra 

mı yoksa aynı anda mı oluştuğu şartları kullanılan modele göre planlanabilir. 

 

4.1 İlk Metal Üreticileri Olarak Popülasyon III 

 

            İlk metalleri oluşturan yıldızlar mutlaka var olmalıdır. Çünkü  ağır elementler 

sadece yıldızsal nükleosentez doğrultusunda ortaya çıkabilir. Bu nedenle en doğal 

tahmin; bunların Popülasyon II kütle tayfının sonundaki yüksek kütleli olanlardır ve bu 

durumda bunlar ilk metalleri meydana getireceklerdir. Çünkü bunlar, en hızlı 

gelişenlerdir. Popülasyon I ve II yıldızlarının,  karakteristik zenginliklerini açıklamakta 

hala bu konu başarısızdır (Truran, 1984; Wheeler ve arkadaşları, 1989; Rana ve 

arkadaşları, 1991;  Pagel, 1992). Beers ve arkadaşları (1992) Popülasyon II yıldızlarının 

Z dönüşümünün 10-6 değerinin altında iyi genişlediğini göstermişlerdir; ve Z=6x10-7 

olan bir nesne burada bulunabilir (Bessel ve Noris, 1984). Herhangi bir durumda; düşük 

Z nesnelerinin sayısı, IMF'nin (İlk Kütle Fonksiyonu)  her zaman aynı olmasıyla ilgili 

görüşle zorunlu olarak uyumsuz olması gerekmez (Pagel, 1987). Böylece ilk yıldızların 

Popülasyon II'den  farklı olmasını savunan varsayımla ilgili belirgin bir gerekçe yoktur. 

Bu nedenle, normal dereceden farklı bollukların  bulunduğundan kesin emin olunamaz 

(cf Kajıno ve arkadaşları, 1990; Suntzeff, 1992). Bu önemlidir, çünkü  karanlık maddeyi 
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oluşturan baryonlar ağır yıldızların kalıntıları iseler, bazı nükleosentez sonuçları kabul 

edilebilir. 

 

4.2 Karanlık Madde Üreticileri Olarak Popülasyon III 

 

            Bir çok baryonun, ata galaksi yıldızlarının ilk nesli doğrultusunda oluşmasının 

mümkün olduğunu  ve "Popülasyon III" teriminin özellikle bu durumda kullanıldığını 

görmüştük. Bu nedenle, Popülasyon III yıldızlarına kozmolojik ilginin, karanlık madde 

sorunuyla sınırlı olmadığına önem verilmelidir. Tabi ki bunların ışınım, patlamalar ve 

nükleosentez ürünleri ürettiği kabul edilir ve her birinin önemli kozmolojik sonuçları 

olabilir (Carr ve arkadaşları, 1984). Birçok baryonun Popülasyon III yıldızlarının 

doğrultusunda meydana gelmesine dair  kesin olan gözlemler olmamasına rağmen, 

oluşumlarının önceden tahmin edilmesi için teorik sebepler vardır. Bu, erken evren 

zamanında yoğunluk değişimlerinin düzensiz olması gerektiğini belirten galaksiler ve 

galaksi kümelerinin varlığından dolayıdır ve bir çok senaryoda bu düzensiz değişimler, 

ata galaksi yıldızları popülasyonuna da hız kazandırır. Bu olayın oluşumu, düzensiz 

değişimlerin doğasına ve baskın olan karanlık maddenin doğasına bağlıdır. Sıcaklığın 

her yerde eşit ve eş eğrilikli (isocurvature), düzensiz yoğunluk değişimlerini içeren bir 

baryon baskılı evrende, ilk nesnelerin, genellikle dekuplajda baryonik Jeans kütlesiyle 

bağıntılı bir kütlesi vardır. Bu, Mjb ≈ 106 Ωb
-1/2 Mo olarak verilir. Burada    Ωb baryon 

yoğunluk parametresidir ve bulutların kütlesi, kırmızıya kayma değeri 100 için 

birleştirilmiştir. (dekuplajdaki düzensiz değişim tayfının oluşumuna bağlı olarak). 

Galaksi ve galaksi kümeleri gibi daha geniş bağlantılı nesneler, daha sonra hiyerarşik 

kümelenme oluşumu doğrultusunda geliştirilmiştir (Peebles ve Dicke, 1968). Mjb'den 

daha küçük olanlar, daha önceki yoğunlukları daha yüksek olsa bile, Jeans 

uzunluğundan daha geniş olmadıkları müddetçe çökmeye başlamayacaklardır. O  andan 

itibaren hem dekuplaja öncü viskoz sönümü hem de dekuplaj sonrası titreşim peryodu  

sırasındaki lineer olmayan işlemler tarafından silineceklerdir (Carr ve Rees, 1984). Bu 

nedenle; eğer düzensiz değişimler tayfı, başarısızca daha küçük ölçeklerde düzensiz 

değişimlerin fazlaca lineer olmamasını savunursa, daha egzotik olasılıklar ortaya çıkar. 

Çünkü bu durumda çok küçük olanlar, yeniden birleşmenin hemen öncesinde 
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çökebilmişlerdir (Hogan, 1978). Doğrusu, bu başlangıçta var olan eş eğrilik, baryon 

baskılı modelde kabul edilmiştir (Hogan, 1993). 

         Soğuk karanlık madde senaryosunda; evren yoğunluğunun soğuk partikül 

kalıntılarıyla baskılanmış olan yapı, aynı zamanda hiyerarşik olarak oluşmuştur. 

(Blumenthal ve arkadaşları, 1984). Bu durumda, partiküllerin  küme sınırının çok küçük 

ölçeklerini oluşturması kabul edilebilir (Hogan ve Rees, 1998). Ama baryonlar sadece 

potansiyel kaynaklara sınır bulutlar oluşturarak Mja ≈ 106 Ωb Ωa Mo baryon ölçeğinin 

üstünde bulunurlar. Burada Ωa, soğuk partikül yoğunluğudur (Carr ve Rees, 1984; de 

Araujo ve Opher, 1990). Aslında, ata galaktik bulutların oluşumu  bu durumda daha 

kolaydır. Çünkü soğuk partikül düzensiz değişimleri 10Ωa gibi bir fazladan faktör ile, 

soğuk partiküllerin yoğunluk ve dekuplajı baskıladığı zaman arasında gelişir. 

        Adyabatik (adiabatic) yoğunluk düzensiz değişimleriyle birlikte baryon baskılı 

evrende, oluşan ilk nesneler küme büyüklüğünün pankek (pancake) formlarıdır 

(Zeldovich, 1970). Çünkü adyabatik düzensiz değişimler, M<1013 Ωb
-5/4 Mo için foton 

difizyonu tarafından silinir (Silk, 1968). Galaksiler ve daha küçük ölçekli yapılar 

parçalanmanın bir sonucu olarak oluşmak zorundadırlar. Bu senaryo, CMB düzensizlik 

sınırlamaları tarafından dışlanmış gibi görünür. Fakat  benzer görüntü  sıcak karanlık 

madde senaryosunda; evren kütlesi nötrino gibi bir partikül ile baskılanmış olan 

senaryo, adyabatik düzensiz değişimleri varsa uygulanır. Bu durumda düzensiz 

değişimler M<1015 Ωυ
-2 Mo için nötrino bağımsız akım tarafından silinir (Bond ve 

arkadaşları, 1980). Yani oluşan ilk nesneler süper küme ölçeklerinin pankekleridir. Her 

iki senaryoda da 108Mo kütlesinde ki sınırlarda öncelikli olarak pankeklerin oluştuğu 

kabul edilebilir. Bu sınırlar daha sonraları galaksileri oluşturmak için kümeleşmelidirler. 

Bu durumda ata galaksi bulutlarının oluşacağı kabul edilebilir (bağlı olarak düşük 

kırmızıya kayma z<10). 

        Tüm bu senaryolar, eğer evren şeritler veya dokumalar gibi topolojik kalıntılar 

içeriyorsa güncellenebilir (Cen ve arkadaşları, 1991). Bu kalıntılar normalde daha küçük 

ölçekli sınır alanlarının oluşumunu anlatabilir. Örneğin; Silk ve Stebbins (1993) şeritli 

CDM resminde  evrenin 10-3 kütlesine kadarı soğuk karanlık madde kümelerine, 

madde-ışınım denge durumu zamanında girebileceğini bulmuşlardır. Bu  kümeler daha 

sonra küresel küme tipi nesneleri oluşturan baryonik haloları ivmelendirir.    
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         Patlama senaryosunda (Ostriker ve Cowie, 1981; Ikeuchi, 1981) oluşan ilk 

nesneler patlayabilen kaynaklardır (yıldızlar veya yıldız kümeleri). Bunlar gazın geniş 

kabuklarını süpüren şokları (shocks) meydana getirir. Kabuklar açıldığında, gazın çoğu  

kalın tabakaların içine sıkıştırılmış olur (Carr ve Ikeuchi, 1985). Bu tabakalar daha 

sonra soğurma mekanizmasına bağlı olarak, hem direkt galaksilerin içine hem de daha 

az kütleli sistemlere dağılırlar  (Bertschinger, 1983; Wandel, 1985). Patlama senaryosu 

aslında geniş ölçek yapısını açıklamak için kullanılmasına rağmen, bu şimdi FIRAS 

tarafından izin verilen  y parametresinin tavan limitiyle uyumlu değilmiş gibi 

görünmektedir. Bu nedenle, bunu yıldızların içine giden  gaz kısmını kuvvetlendirmek 

için bir mekanizma olarak düşünülebiliriz. Bu, baryonik olmayan karanlık madde ile ya 

da onsuz modellerde uygulanabilir bir düşüncedir (Scherrer, 1993). 

 

4.3 Popülasyon III Yıldızlarının Tahmin Edilen Kütlesi 

 

      Tüm bu senaryolarda, galaksilerin oluşumundan önce evrenin dikkati çekecek bir  

kısmı, alt galaktik bulutların içine gidebilir. Bu bulutlara ne olur? Bazı durumlarda, 

diğer bulutlarla çarpışma yoluyla ayrıldığı düşünülebilir. Çünkü birleşmeden önce 

çökmeleri için soğuma zamanı fazla uzundur. Bu nedenle, genellikle bulutların 

gezindiği bazı kütle aralıkları vardır. Örneğin; hiyerarşik kümelenme senaryosunda 

aralık 106-1011 Mo'dir. Bu durumda, çeşitli olaylarla karşı karşıya kalırlar. Klasik 

yıldızların içine dönebilir ve küresel kümeler gibi nesneler oluşturabilirler. Diğer 

taraftan, erken zamanlarda yıldız oluşum şartları çok değişik olabilir diye düşünülüp 

birkaç alternatif şart önerilmiştir. 

       Bazıları, ilk yıldızların şimdikilerden daha küçük olabileceklerini savunmuşlardır. 

Genel tartışmalar, minimum parça kütlesinin 0,007 Mo kadar düşük olabileceğini 

ispatlamışlardır (Low ve Lynden-Bell, 1976; Rees, 1976). Önceki devirlerde  şartlar, 

moleküler hidrojenin çoğaltılan oluşumu gibi (Palla ve arkadaşları, 1983; Yohii ve Saio, 

1986; Silk, 1992)  daha küçük nesnelerin oluşumuna izin vermesi mümkündür. 

         Bazıları da ilk yıldızların şimdikilerden daha geniş olabileceğini savunmuştur. 

Örneğin, parça kütlesi metaller oluşmadan artmış olabilir. Çünkü soğutma, daha az 

verimlidir (Silk, 1977). Aynı zamanda IMF'nin, metalliğin azalmasıyla daha baskın 

olması gibi gözlemsel bir olay vardır (Terlevich, 1985). Başka bir olasılık ise 
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karakteristik parçanın mikrodalga arka fonunun etkileriyle (Kashimsky ve Rees, 1983) 

veya ilk bağlı bulutlardaki yapı yokluğuyla artabileceğidir (Tohline, 1980). Aynı 

zamanda küçük ve büyük yıldızların bir karışımı da elde edilebilir. Örneğin, Cayrel 

(1987) düşük kütleli yıldızların oluşumunu takiben, bulut yörüngesi içinde kütleli 

patlayabilir yıldızların oluşabileceğini önermiştir. Kashlinsky ve Rees (1983); açısal 

momentum etkisinin, merkezsel çok kütleli yıldızın etrafında bir küçük yıldızlar diskine 

öncülük ettiğini tahmin etmişlerdir. 

         Baryon egemen  senaryoda, düşük ölçeklerde ve yüksek oranda lineer olmayan 

düzensiz değişimlerle birlikte, ilk yüksek yoğunluklu bulutların çöküşü, ışınım yayma 

ve tuzakların etkilerine bağlıdır. Hogan (1993), yoğun bulutların en az 1Mo'lik bir 

kütleyle kara deliklerin içine maalesef çok erken çöktüklerini bulmuştur. Bu kritik 

yoğunluğun  altındaki bulutlar ise yeniden birleşme sonrasına kadar çöküşlerini 

ertelerler ve nötron yıldızı  ya da kahverengi cüce kalıntıları üretebilirler. Bu fikrin 

çekicilik sebeplerinden birisi, 3.1 ifadesi ile belirtilen baryon yoğunluk parametresinden 

daha yüksek bir değere izin vermesidir. Çünkü yüksek yoğunluklu bölgelerdeki 

nükleosentetik ürünler, düşük yoğunluk alanlarında olan ürünleri dışarıda bırakarak, 

kalıntılar içine hapsedilir (cf Gnedin ve arkadaşları, 1994). 

           İlk bulutların süper kütleli kara delikler oluşturmak için direkt çökmeleri olasıdır 

(Gnedin ve Ostriker, 1992). Genellikle  bulutlar gravitasyonel olarak çift sistem haline 

gelmeye başladıkça komşuları tarafından dalgalı biçimde dönmeye zorlanırlar ve  

birleşik merkezkaç etkileri direkt çöküşü engeller. Bu nedenle; yeniden birleşme 

sonrası, gaz iyonize hale gelmişse yada toz içeriyorsa Compton saçılması bu yukarı 

hareketi  engeller (Loeb, 1993). Bu durumun  daha detaylı nümerik hidrodinamik 

çalışmaları, değişik iyonizasyon durumlarına  ve değişik baryonik-baryonik olmayan 

yoğunluk oranlarına izin veren Umemura ve arkadaşları (1993) tarafından tanıtılmıştır. 

Tamamen iyonize olmuş gaz için, baryonik disk çok etkili biçimde açısal 

momentumunu yitirir ve adyabatik olarak esner. Dönme her ne kadar önemli ise de, 

viskoz etkiler tarafından açısal momentum taşınmasına göre, kara delik oluşturmak için 

yavaşça esneyen süper kütleli bir disk elde edilebilir (Loeb ve Rasio, 1993) ve süper 

kütleli ikili sistem ile bitiş yapılabilir. İlk ikili bulutların kaderi hakkında da kaçınılmaz 

bir belirsizlik varken; bizim tartışmamız, onların bugün oluşan hem daha büyük hem de 

daha küçük olanların parçalarına benzediğini belirtmiştir.  
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        Popülasyon III yıldızlarının, galaksilerden önce oluşma zorunluluğu olmadığını 

belirtilmiştir. Popülasyon III  bulutlarının saf olarak gaz formunda kalmaları ve karanlık 

madde üreten yıldızların oluşumu; galaksi oluşum çağına kadar ertelenmesi durumunda, 

Lyman-α bulutlarının oluşması olasıdır (Rees, 1986). Popülasyon III yıldızlarının en 

azından ata galaksi olmuş olmaları gibi bir olasılık vardır ve bu değişik etkinliklere 

sahiptir. Örneğin, evrenin yüksek kırmızıya kaymalarda tekrar iyonize olmasına izin 

verir (Hartquist ve Cameron, 1977). Bundan dolayı düşük ölçek düzensizlikleri 

mikrodalga arka fonda saklar (Gouda ve Sugiyama, 1992) ve neden en az 5 kırmızıya 

kayma değerinde galaksiler arası ortamın geri iyonize olacak gibi göründüğü açıklaması 

muhtemeldir (Schneider ve arkadaşları, 1991). Ata galaktik yıldızlara; aynı zamanda ata 

galaksilerin içeriğini açıklamak için, ve 3'ten büyük kırmızıya kaymalarda galaksiler 

arası bulutlar içinde maddesel ağır element karşılıklarının varlığı için ve düşük 

kırmızıya kaymalarda kümeler içi gaz varlığında baş vurulur. 

 

4.4 Popülasyon III Kalıntıları 

 

          Baryonların geniş bir kesri Popülasyon III yıldızları doğrultusunda işlenmişse de, 

bu muhakkak karanlık madde üretimini garanti etmez. Bu nedenle yıldızların bir çoğu 

karanlık kalıntılar oluşturur ve biz şimdi çeşitli olasılıklar sıralayacağız. 

 

Düşük Ağırlıklı Nesneler:  0,08-0,8 Mo aralığındaki yıldızlar, herhangi karanlık madde 

problemini açıklamanın dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, 0,08-0,8 Mo aralığındaki 

nesneler, hiçbir zaman hidrojen yakmazlar ve kesinlikle tesbit edilmekten kaçacak kadar 

belirsizdirler. [Salpter, 1993; Hidrojenin  yanması için kritik kütlenin popülasyon III 

yıldızları için daha yüksek olabileceğini söylemiştir. Çünkü  yavaş ilk yıldızıl gelişim, 

normalden daha düşük merkezi sıcaklıkla tabakaların dejenerasyonuna yol açabileceğini 

kanıtladığı dikkate alınmalıdır.] Böyle kahverengi cüceler gravitasyonel ve 

dejenerasyon basıncı arasındaki dengeyi temsil eder. Bunlardan 0,01 Mo'den  büyük 

olanlar döteryumu yakabilirler. Shu ve arkadaşları (1987) bunun, kahverengi cücelerin 

kütlelerinin daha düşük limitlerini temsil ettiğini ama bu sonucun tam net olmadığını 

ispatlamışlardır. Kahverengi cüce kütle aralığındaki yıldızlar için buluş tartışmalıdır, 

ama bu onların daha zor bulunmalarına çok az işaret eder. Eğer IMF 0,08 Mo'in hemen 
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üstünde oluşmaları kesilirse bu çok sürpriz olur. Bir çok araştırma M tipi cüceler ile 

birlikte kahverengi cücelerin ikili sistemlerine işaret eder. Ama kahverengi cücelerin 

karanlık madde oluşumları, bu tür ikililerin içinde olamayacağını biliyoruz. Sadece M 

tipi cüceler, karanlık madde yoğunluğundan daha fazlasına sahip olabilirler (cf 

Mcdonald ve Clarke, 1993). 0,001 Mo'in altındaki nesneler, gravitasyonel çekimden 

ziyade moleküler çekim etkisiyle birarada tutulurlar ve kartopu olarak tarif edilebilirler. 

 

Orta Ağırlıklı Nesneler: 0,8-4 Mo aralığındaki yıldızların kalıntıları beyaz cüce 

şeklindeyken, 8 Mo'e kadar olan yıldızlar ve bazı MBH kütleli olanların kalıntıları nötron 

yıldızı şeklindedir. MBH'dan daha yüksek ağırlıklı yıldızlar kara delik haline gelebilir. 

MBH ın değeri tam olarak belli değildir, ama 50 Mo kadar yüksek (Schild ve Maeder, 

1985) veya 25 Mo kadar düşük (Maeder, 1992) olabilir.  

 

Çok Ağır Nesneler: 100 Mo'in üstünde kütleye sahip yıldızlardır. Bunlar "VMO" olarak 

isimlendirilirler, oksijen yanma fazları sırasında çifte karasızlığı tecrübe edebilirler 

(Fowler ve Hoyle, 1964). Bu Mc'nin altındaki bazı kütlelerin engellenmesine öncü olur 

ama Mc'nin üstündeki kütlelerin tamamen çökmesine de öncülük eder (Voosley ve 

Weaver, 1982; Ober ve arkadaşları, 1983; Bond ve arkadaşları, 1984). VMO kara 

delikleri, klasik yıldızsal kara deliklerden daha fazla kabul edilebilir karanlık madde 

öncüsü olabilir. Dönme yokluğunda, Mc ≈ 200 Mo iken, eğer dönme maksimum ise Mc 

2x104 Mo kadar yüksek olabilir (Glatzel ve arkadaşları, 1985). En az kütlesi 100 Mo'den 

fazla olan yıldızların ışınım-egemen olduğunu ve bu nedenle hidrojen yanması 

sırasındaki titreşimlere dayanıksız olduğu bilinmektedir. Bu titreşimler, fark edilebilir 

bir kütle kaybına neden olabilir ama, tamamen engelleyici olması söz konusu değildir. 

Maalesef VMO'ların şimdiki zamanda oluştuğuna dair bir kanıt yoktur, bu nedenle 

spesifik olarak karanlık maddenin açıklanmasında başvurulurlar. 

 

Süper Ağır Nesneler: 105 Mo'den daha geniş yıldızlar "SMO" olarak adlandırılırlar. 

Eğer metal içermiyorlarsa, herhangi bir nükleer yanma olayından önce, 104 (M/105Mo)-1 

gibi bir zaman ölçeğinde direkt olarak kara deliklerin üstüne çökeceklerdir. Eğer sıfır 

olmayan bir metalliğe sahiplerse, 105 Mo'den daha yüksek bir kütle aralığında 

patlayabilmelerine rağmen nükleosentetik akıbetleri yoktur (Fricke, 1973; Fuller ve 
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arkadaşları, 1986). SMO'lar aynı zamanda, geri kalan kütle enerjilerinin sadece 10-11'ini 

fotonlar halinde yayarak çok az bir ışınım verebilirler. SMO'ların bazı galaktik 

çekirdeklerde ve güçlü kuasarlarında bulunduğunun düşünülmesinden beri, SMO'ların 

varlığı VMO'lara nazaran daha az spekülatiftir (Blandfard ve Rees, 1991). Yinede, 

bunların sadece küçücük bir kozmolojik yoğunlukları vardır. 

         Popülasyon III yıldızlarının kütle aralığında olma eğiliminde olduklarını göz 

önüne alındığında, kalıntılar yukarıda listelenen adaylardan herhangi birine uymak 

zorunda değildirler. Karanlık madde sorunundan yana bir bakış açısından 

incelendiğinde, kütlenin en çok bulunduğu yerle ilgilenilmiştir. Fakat diğer 

bileşenlerinde Salpeter ve Wasserman (1993) senaryosunda olduğu gibi önemli 

gözlemsel sonuçları olabilir. Bu senaryoda, gamma ışınlarının patlamalarını açıklamak 

için küçük bir miktar nötron yıldızlarına başvurulmuştur. 

 

 

 

Şekil 4.1: M kütlesinin, Pop III yıldızlarının yoğunluğu üzerindeki çeşitli zorlamalarının  özeti. 

Parlaklık haricindeki bütün limitler nesnelerin, galaktik haloların içinde olduğunu gösterebilir. 

Işık toz tarafından tekrar işlenmediği sürece, parlaklık limitleri sadece z<30'da yanan yıldızlar 

için ilginçtir. M>102 Mo için nükleosentez limitleri şunu gösterir ki; sürtünmeyle kütle kaybı, H 

ve He'un yanma alanının çok geniş olmadığı bir süreçtir. 
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5. DİNAMİK BASKILAR 

 

      Baskıların bir çeşidi herhangi bir kümenin dinamik etkilerine göre galaksimizin 

diskinde veya halosu içindeki herhangi bir karanlık sıkışık cismin kütlesinde sıkışmış 

olabilir. Baskılar genellikle objelerin kara delik oldukları varsayılarak hesaplanmıştır. 

Fakat bunların çoğu daha küçük objelerin karanlık kümeleri için de uygulanmıştır. 

Bunlar, galaksi kümeleri içindeki karanlık objeler için veya daha güçsüz olan galaksiler 

arası ortam içindeki baskılardır. Limitler, disk, halo ve küme karanlık cisminin sırasıyla 

0.001 , 0.1 ve 0.2 yoğunluğuna sahip olduğu varsayılarak Şekil 5.1'de, m kütlesinin kara 

deliği için yoğunluk parametresi ΩB (M) üzerinde üst limitler olarak özetlenmiştir. Şekil 

5.1, Carr’ın 1978'de verdiğinin bazı düzeltmelerle güncellenmiş halidir: 

 

Şekil 5.1: Bu şekil dinamik baskıların, yoğunluk parametresi ΩB üzerindeki M kütlesinin 

galaktik diskte, halo da, galaksilerin kümelerinde ve galaksiler arası ortamdaki kara delikleri 

için bir  özettir. Bu durumlardaki toplam kara delik yoğunluğu sırayla 0.001 ,0.1 ve 0.2 ve 1 

olacak şekilde alınmıştır. Limitler; a) Disk ısınması b) küresel küme dağılımı c) dinamik 

sürtünme d) çift sürtünme e) galaksi büzülmeleri f) acayip galaksi hızları g) her disk / halo / 

küme / evrende bir kara delik h) kuyruklu yıldız gözlemlerinden gelmektedir. b ve c limitleri 

kesik çizgilerle gösterilmiştir çünkü çok fazla güvenilir değildirler. Buharlaşma limiti (i) 

dinamik bir limit değildir. 
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5.1 Halo Delikleriyle Disk Isınması 

            

           Halo objeleri, galaktik diskin içinden geçtikleri gibi, geçtikleri bölgelerdeki 

yıldızlarada enerji vereceklerdir. Bu, genç yıldızlardan daha fazla ısınmış olan yaşlı 

yıldızlar aracılığıyla diskin üst kısmı kademe kademe şişkinleşecektir. Lacey ve 

Ostriker 1985'te 106 Mo  civarındaki kara deliklerin gözlenen şişkinlik miktarını üretmek 

için en iyi mekanizmaya sahip olmaları gerektiğini kanıtlamaya çalışmışlardır. 

Ayrıntıda bu;                                                                                                .      

       1- Disk yıldızlarının yaşı t1/2
 'nin hız dağılımı σ'nın nedenini,  

       2- Merkezi, azimutal ve dikey doğrultulardaki hız dağılımını,  

       3- Yüksek hızdaki yıldızların yüksek enerjili kuyruklarının göreli varlığını ispatlar. 

 σ(t) bağıntısını düzgün olarak normalize ederken deliklerin yoğunluk numarası 

n, nM2 ≈ 3x104  Mo
2 pc-3 değeriyle uyumlu olmalıdır. Bunu , yerel halo yoğunluğuyla 

birleştirirsek, ρh =  nM ≈ 0,01 Mo pc-3 ve M = 2x106 Mo değeri elde edilmiştir. 

         Bu tartışma artık devam etmemektedir. Çünkü bir çok güncel ölçümler daha yaşlı 

yıldızlar için daha küçük hız dağılımları vermiş, böylece σ'nın t1/2'ye kadar 

artamayacağı anlaşılmıştır. Spiral yoğunluk, dalgaların ve dev moleküler bulutların bir 

kombinasyonu olarak ısıtmakta ve şimdi verilere daha iyi uyum sağlamaktadır. Yine de 

birileri hala Lacey-Ostriker tezini, M kümesinin halo objeleri içine yoğunluk üzerinde 

bir üst limit yerleştirmek için kullanabilir.  

 ΩB< Ωh min[1x (M / Mheat )-1]            Mheat =3x106 (tg /1010y)                      (5.1)  

         Öyle ki, tg galaksinin yaşıdır. Diğer halde disk gözlenenden daha fazla şişmiş 

olacaktır. Bu limit, galaksi içindeki M kümesinin en az bir kara deliğine sahip olan 

uyumlu hat ile Şekil 5.1'de gösterilmiştir. Bağımlılık, denklem 5.1'de açıkça 

gösterilmese de Mbeat,  σ2 ve ρh
-1 cinsinden de ölçülür. Böylece daha yüksek karanlık 

madde yoğunluğu, daha düşük yıldız hız dağılımı veya daha düşük yaşlı galaksilerden 

birine disk-ısıtma tezini uygularsak, daha güçlü baskılar verebilir. Gaz zengini cüce 

galaksi DD0154 (σ = 17 km/s en az 1,5 Gyr yaşında ve merkezi kara cisim yoğunluğu 

0,009 Mo pc-3 ) için,  

M < 7x105 Mo bulunmuştur. GR8 cüce galaksisi için (σ = 4 km/s, en az 1 Gyr yaşında 

ve merkezi kara cisim yoğunluğu 0,07 Mo pc-3),  M < 6x103 Mo bulunmuştur. Tabii ki 
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kara delikler ata galaksi'den olmadıkça halo objelerinin farklı galaksiler içindeki aynı 

kümeye sahip olmasını beklemek için bir sebep yoktur bu yüzden bu limitler Şekil 

5.1'de gösterilmemiştir.  

 

5.2 Yıldız Kümelerinin Halo Objeleri Tarafından Bozulması 

 

        Dinamik etkinin diğer bir tipi, yıldızların sınır grupları üzerinde etkileri olabilecek 

halo objeleriyle birleştirilmeleriyle oluşan türdür. (olağan dışı olarak küresel kümeler ve 

açık kümeler.) Her zaman bir halo objesi bir yıldız kümesinin yanından geçerken kendi 

bağlayıcı enerjisini kaybeder ve objenin gel-git alanı kümeyi ısıtır.  

        Fly-bys’ların yeterli derecede büyük bir kısmı kümenin tamamını buharlaştırabilir. 

Bu işlem ilk olarak 1958'de Spitzer tarafından dağınık objeler olan dev moleküler 

bulutlar konusu için ele alınmıştır. 1978'de Carr halo objerinin 105 Mo'ten daha küçük 

olması gerektiğini veya açık kümelerin gözlendiği kadar uzun yaşamadığını kanıtlamak 

için benzer bir analiz kullanmış, fakat bu tez yeteri kadar büyük deliklerin çoklu fly-bys' 

lardan daha ziyade tekliler tarafından kümeleri dağıtacağı olgusunu boşa çıkarmıştır. 

Doğru analiz, 1985'te Wielen tarafından genel kümelerin halo objeleri için 1994'te  Carr 

ve Sakellariadou, 1984’te Sakellariadou ile Lacey ve Ostriker' in senaryolarında gerekli 

gösterilen 2x106 Mo
 kütleli kümeler ve halo için verilmiştir. Beklenen dağılım 

zamanının kümenin  mc ve rc değerlerinin tipik küme yaşam süresi olan tL  ile 

karşılaştırılmasıyla M kümesi halo deliklerinin yerel yoğunluğunun uyuştuğu 

görülmelidir (cf Ostriker ve arkadaşları, 1989).  

                                                    

                                     mcV / GM tL rc                 M< mc (V/Vc) 

                  ρB<          (mc / G tL
2

  rc
3)1/2             mc (V/Vc)<M< mc (V/Vc)3                   

(5.2) 

           mc
2/3M1/3 / VtL rc

2                 M> mc (V/Vc)3 

                         

               Burada VC ~ (Gmc/rc)1/2, küme içindeki hız dağılımına, V halo objelerinin 

hızına (~300km/s) ve sıra biriminin ihmal edilmiş etmenlerine sahibiz. Dağılıma yapılan 

yaklaştırma sırasıyla çoklu , tekli ve itici olmayan karşılaştırmalar şeklindedir.  tL'deki 

herhangi bir alt limit sebebiyle ρB'de bir üst limit yerleşir. Tekli karşılaştırma rejimi 
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içinde son limit noktası M'den bağımsızdır. Böylece limit alt sınırları, (ρC / G t2
L)1/2  

sıralı yoğunluğunun dışında kalır. Eğer bu, gözlenen halo yoğunluğu ρH'ı geçerse baskı 

ilgi çekici değildir. Olağan dışı olarak kümeler galaksinin hayatı boyunca yaşarsa ve tL, 

to'dan çok büyükse to süresi içinde kümelerin dağılan kısmı fC ~ to / tL olacak ve böylece 

limit yoğunluk fC etkisi tarafından azaltılmış olacaktır. Küresel kümelerle bağdaştırılan 

en güçlü limit Mc = 105 Mo , Rc = 10 pc, Vc = 10 kms-1 ve tL > 1010 yıl olarak alınan 

limittir. Ayrıca deliklerin hızının V = 300 kms-1 olduğunu da varsayılmıştır. Daha 

ziyade rastlantıya göre halo yoğunluğu kozmolojik yoğunluğun ve küresel küme 

yoğunluğunun geometrik anlamıdır. ρB'deki üst limit asıl halo yoğunluğuyla 

karşılaştırılabilir; bu da , halo objelerinin aslında hala yaşamakta olan kümelerin 

karakteristiklerini belirler. (cf Fall ve Rees, 1977). 1993'de Moore tarafından küresel 

kümelerin dağılımı için yapılan nümerik hesaplamalar, yukarıda açıklanan genel kesit 

özelliklerini doğrular; aşamalı yok oluş küçük halo objeleri için, ani dağılım daha geniş 

halo objeleri içindir. Bununla beraber Moore, 9  küresel küme için sıralı veri kullanarak 

103 Mo üst limitini ortaya çıkardı.  Bu, çoklu karşılaştırma rejimi içindedir ve denklem 

5.2 de tL = to ile gösterilen limitten çok fazla kuvvetlidir. Çünkü onun kullandığı kümeler 

tahminen çok dağınıktır. Belirsizlikler yüzünden Moore'un sonucuna uygun hat Şekil 

5.1'de sadece noktalarla gösterilmiştir.  

==

 

5.3 Halo Objeleri Üzerindeki Dinamik Sürtünme Etkisi 

 

        Diğer bir önemli dinamik etki halo objelerinin daha parlak objeler üzerine enerji 

bırakma eğiliminde olması ve bu nedenle galaktik çekirdeğe doğru sürüklenmedir 

(Chandrasekhar, 1964). Olağan dışı olarak halo objeleri galaksi merkezli yarıçap 

içinden küremsi yıldızların dinamik sürtünmesi ile çekirdek içine sürüklenecektir ve,  

                     Rdf  = (M /106Mo)2/3 (tg /1010y)2/3 kpc,                                             (5.3) 

 tüm küme a'nın çekirdek yarıçapı olduğu bu durumda galaktik çekirdeğe sürüklenmiş 

olacaktır.  

                     MN = 9x108 (M /106Mo)2 (tg /1010y)2  (a /2 kpc)-2  Mo,                   (5.4) 

Bu, 3x106 Mo olan gözlemsel üst limiti aşmaktadır. Aynı zamanda küme dağılım  

limitinden de daha kuvvetli olabilir. Her ne kadar bu varsayım Lacey ve Ostriker 

yaklaşımın engellemiş gibi gözükse de bu sonuçta bir uyarı vardır (Hut ve Rees, 1992). 
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Denklem 5.4 göstermektedir ki her 107 yıllık periyotta 106 Mo kütlesindeki 103 kara 

delik şu an için galaktik çekirdeğin içine sürüklenmektedir . 

               ΩB < Ωh (M/3x103 Mo)-1(a /2 kpc)(tg/1010y)-1                                                 (5.5) 

        İlk olarak iki kara delik  gravitasyonel ışınım yoluyla enerji   kaybına uygun olarak 

sonuçta birleşecek ve çekirdeğe ulaştığında bir çift biçimini alacaktır. Eğer birleşme 

gerçekleşmeden 3. bir delik çekirdeğe varırsa “fırlatıcı” mekanizma deliklerin birini 

atabilir ve kalan çift geri çekilmeye uygun olarak kurtulabilir. Hut ve Rees çiftlerin 

fırlatma mekanizmasının etkisiz olduğunu gösteren birleşme zamanının süreklilik 

aralıklarından daha kısa olduğunu ileri sürmüşlerdir. Diğer yandan denklem 5.5'de diğer 

bir sorun vardır. Dinamik sürtünme çekirdekteki yıldız sayısını da tüketecek ve bu, 

sonuç olarak kayıp koniyi doldurmak için yeterli mekanizma olmadığı sürece dinamik 

sürtünmeyi frenleyecektir. Limit 5.5 tamamen sağlam bir sonuç olmadığından şekil 

5.1'de noktalarla gösterilmiştir.  

 

5.4 Halo Karanlık Kümelerden mi Oluşur? 

 

            Hem küme dağılımının hem de dinamik sürtünme baskısının, 2x106 Mo halo 

kara deliğinin ürettiği gözlenen disk ısıtmasını savunan Lacey ve Ostriker yaklaşımıyla 

uyuşmayabileceği söylenmiştir. Yine çok büyük halo kara deliklerinin diskin içinden 

geçerek büyüme yoluyla çok fazla ışınım üretebilecekleri de bir problemdir. Bu 

engellerden kaçınmak için Carr ve Lacey tek kara deliklerden daha ziyade daha küçük 

objelerin disk ısıtıcılarının 2x106 Mo'lik kümeler olduğu iddiasını ortaya atmışlardır. 

Büyüme lüminositesi, daha sonra her kümedeki objelerin sıra numarasıyla bir faktör 

tarafından azaltıldı ve dinamik sürtünme problemi aşıldı diğer yandan kümelerin 

dinamik sürtünme nedeniyle galaktik çekirdeğe sürüklenmeden önce çarpışmalarla 

dağıldığı koşulu konulmuştur.  

           Tüm kümelerin aynı MC kütlesine ve aynı RC yarıçapına sahip olduğunu kabul 

edersek, bunlar galaksi merkezli yarıçap içindeki çarpışmalarla dağılmış olacaktır. 

(dinamik sürtünmenin 5.3 ifadesini  sağlayan şeklinde) 

                            Rc>1,4 (a /2 kpc)2(tg/1010y)-1   pc,                                         (5.6) 
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Eğer bu koşul tatmin etmediyse MC  ifade 5.5'de verilen sayıdan daha düşük alınmalıdır. 

Kümelerin 2-cisim gevşemesinin sonucu olan buharlaşmadan kaçmak anlamında m'nin 

bileşenlerin kütlesini ifade etmesi şartıyla ifade 5.7'de gereklidir. 

                           Rc>0,04(m /0,01Mo)2/3(tg /1010y)2/3 (Mc / 106Mo)-1/3  pc,        (5.7) 

 Rc'deki bir üst limit  ifade 5.8'i doğrular ve bizim kendi galaksi merkezli yarıçapımızda 

(R ~ 10 kpc) kümelerin dağılmasının gereksiniminden gelir.  

                          Rc<35 (Ro /10 kpc)2(tg/1010y)-1   pc,                                         (5.8) 

Bu dinamik limitler disk ısıtma limiti ile beraber ifade 5.1 Şekil 5.2'de  MC ve RC 

sayılarının daha dar alanda sınırlanışını gösteren koyu hatla belirlenmiştir.  MC'deki 

küme dağılımı üst limiti gösterilmemiştir. Çünkü o daha ziyade model-bağımlıdır fakat 

gösterilseydi sınırı daha iyi daraltabilirdi.  

 

Şekil 5.2: Kümelerin MC kütlesi ve RC  yarıçapı üzerindeki dinamik sınırlamaları galaktik halo 

içindeki karanlık kütleyi sağlar. Koyu hatların dışında kümeler çarpışmalarla dağılmış veya 

haddinden fazla disk ısınması, buharlaşma veya Galaktik çekirdek içinde dinamik sürtünmenin 

bir etkisi olarak kütlenin haddinden fazla genişlemesidir. ISO (100 sn'lik bir integrasyon zamanı 

) ve IRAS ilave kaynak duyarlılığı da kahverengi cücelerin 2 Mo kütlesinin en iyi değer olduğu 

ve kümelerin gökyüzünü kapladığı sınırlar olduğu varsayılarak bulunur.  
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Şekil 5.2'de sınırların pozisyonlarında biraz uyuşmazlık vardır. Eğer en az biri kümenin, 

halonun yaşı süresince dağılmamasını gerektirirse ifade 5.8'in üst limiti (RH/Ro)2'nin  bir 

faktörü tarafından şekil 5.2'de gösterilen noktalı hat gibi artırılmıştır. Dinamik sürtünme 

limitleri a'nın bir değerine duyarlıdır. Limitler a = 2 ve a = 8 kpc için bu mesafeler  olası 

değerlerin sınırları olduğundan beri  gösterilmiştir. İfade  5.7'de verilen buharlaşma 

limiti m'nin değerine bağlıdır. Şekil 5.2,  m = 0,02 Mo olduğunu varsayar ve 5.1, 5.7 ve 

5.8 ifadeleri küme elemanlarını 10M2
o'den küçük olmasını gerektirir ve muhtemelen 

onların mevcut VMO kara deliklerini hesaba katmaz.  
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6.  SONUÇ 

 

6.1 Baryonik Karanlık Madde Adaylarının  Gözden Geçirilmesi 

 

        Bu çalışmanın anahtar noktalarını özetlemek yolu ile, ve hatta kapsama alınmamış 

bazı adaylardan bahsetmek fırsatını sağlaması sebebiyle, pek çok baryonik karanlık 

madde adaylarının yeniden gözden geçirilmesi ile  konu bitirilmiştir. (cf Carr ,1990; 

Dalcanton et al, 1994). 

 

Kartopları:  Soğuk hidrojenin yoğunlaşması, pek çok kütle sınırlarında hesaba 

katılmayabilir. Evrenin yaşı dahilindeki çarpışmalar sebebiyle dağılmamak  için, en 

aşağı 1g'lık bir kütleye sahip olmalıdırlar  (Hegyi ve Olive, 1983; Wollman, 1992). 

Bunun üzerindeki kütle sınırındaki kısıtlamaları, Hill (1986) tarafından ele alınmıştır: 

Kartopları; 10-3 g ve 107 g arasındaki yıldızlar arası meteorlar ile karşılaşmaların sıklığı 

üzerindeki üst limit, Ay’daki 107g ve 1016g arasındaki cisimlerin oluşturduğu derin 

kraterlerin sayısı ve Dünya’nın yörüngesinden son 400 yıldır 1015g ve 1022g arasında 

hiçbir  kuyruklu yıldız geçmediği gerçeği tarafından dışlanır.  Büyük hızları sebebiyle 

halo nesneleri için  limitler marjinal olarak daha güçlüdür ve bu Şekil 5.2'de 

gösterilmiştir. Hegyi ve Olive (1983) kartoplarının, mikrodalga arka fonları  ile 

buharlaşabileceklerini ileri sürmüşlerdir, ama Phinney (1985) ise bunun ancak 1022g'dan 

daha küçük kütlelerde olabileceğine işaret etmiştir. De Rujula ve arkadaşları (1992);  

10-7 Mo ~ 1026g'dan küçük kartoplarının, evrenin yaşı dahilinde kendi ısıları tarafından 

buharlaştırılabileceğini iddia etmişlerdir. Bu olay  şekil 5.1'de  gösterilmiştir. Kartopları 

hakkında ki diğer bir tartışma şöyledir: Sadece hidrojenin yoğunlaşması beklenebilir ve 

eğer evrenin bunların içine giren kesimi  (1 - Ymin/Ymax)'dan daha çok ise, kozmik 

helyum bolluğu beklenmeyen bir yüksek değere artırılabilir. Burada Ymin, minimum 

başlangıçtaki bolluktur (~ 0.2). Ymax ise maksimum presolar helyum bolluğudur (~ 0.3). 

Bu da belirtir ki kesim, %30 'dan küçük olmalıdır. 
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Kahverengi Cüceler:  Prensipte, parçalanma 0.08 Mo'den daha küçük nesneleri ortaya 

çıkarabilir ve böyle kahverengi cücelerin soğuyan akımlarda verimli bir şekilde 

şekillenebildiğine dair kanıt olabilir. Bu tip nesneler kızıl ötesi kaynaklar olarak 

belirlenebilirler; IRAS'ın bunları bulamaması şaşırtıcı değildir. Fakat ISO ve SIRTF'ın 

0.01 Mo'e kadar olan kütlelerdeki kahverengi cüceleri belirleyebilecekleri beklenebilir. 

Kahverengi cücelere ait diğer bir önemli imza, kendi halomuzda veya diğer galaktik 

halolarda, yıldızların veya kuasarların kendi çekimsel mercek  etkilerinin neden olduğu 

yoğunluk iniş-çıkışlarıdır. Bu etki tüm kahverengi cüce kütle sınırı üzerindeki nesneler 

için gözlenebilir ve zaten bulunmuştur. Farklı zaman ölçekleri üzerinde çekimsel 

mercek olayı  gözlemleri kahverengi cücelerin kütle tayfı hakkında bilgi verebilir (De 

Rujula ve arkadaşları, 1991). Kahverengi cüce senaryosu şu anda en makul olanı gibi 

görünmektedir. Her durumda, kızıl ötesi ve çekimsel mercek etkisi aramalarının 

birleşimi yakında bunu doğrulayabilir veya eleyebilir. 

 

M Tipi Cüceler: 0.3-0.8 Mo aralığındaki yıldızlar, karanlık madde problemlerinin 

herhangi birini arka fon  ışık limitleri ile çözerek çıkarırlar. Düşük kütleli hidrojen 

yakan yıldızlarda, diğer galaksi halolarının kaynak sayım zorlamaları ve kızıl ötesi 

ölçümleri ile çıkarılabilir görünmektedir. 

 

Beyaz Cüceler:  Bunlar, başlangıç kütleleri 0.8-8 Mo aralığında olan yıldızların doğal 

son halleri olabilirler. Eğer Galaksi tarihinin erken safhalarında yeterlilik oluştururlarsa, 

keşfedilebilmenin altında kaybolabilirler. Beyaz cüce artığı içerisinde  kalan orjinal 

yıldızın bölümü küçüktür ama eğer yıldızların pek çok nesli varsa pek çok karanlık 

madde üretebilir (Larson, 1986). Bazı durumlarda beyaz cüceler, verimli olarak 

oluştuklarını bildiğimizden, en yalın adaylardır. Problem şudur: Eğer bunların galaktik 

halolar oluşturdukları kabul edilirse, zoraki bir kütle tayfına gerek vardır: Çok fazla ışık 

veya metal üretimini önlemek için IMF, 2 ve 8 Mo  arasına sınırlandırılmalıdır (Ryu ve 

arkadaşları, 1990) ve bundan sonra bile aşırı helyum üretimi hakkında endişe edilebilir. 

Ancak bu senaryo,serin beyaz cücelerin bolluğu (Tamanaha ve arkadaşları, 1990) ve 

nötron yıldızları ile birleşmiş beyaz cüce ikililerinden oluşan çok sayıda x-ışını 

kaynakları gibi, pek çok ilginç gözlemsel sonuca sahiptir. Potansiyel bir problem şudur: 

Bizim kendi galaksimizdeki diske doğru hareket eden yüksek hızlı pulsarları açıklamak 
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için aslında gerekli olabilecek olsa da (Eichler ve Silk ,1992), ikililerdeki beyaz 

cücelerin kısmı çok fazla tip 1a süpernova üretebilir (Smecker ve Wyse, 1991). Beyaz 

cüceler, halo karanlık maddesini açıklamak için gerekli yükseklikteki yoğunluğa sahip 

olmasalar bile, galaktik diskteki karanlık maddeyi (eğer varsa) açıklayabilirler. 

 

Nötron Yıldızları:  Nötron yıldızları, 8Mo'in üzerindeki kütle sınırlarında olan 

yıldızların doğal son halleri olabilecek olmalarına rağmen, gerçek odur ki 10-3 metalliğe 

sahip en fakir Popülasyon I yıldızlarıdır. Bunlar  yıldızlara ait belirtiler içinden 

işlenebilen evrenin kütle parçası üzerine bir üst limit koyar, bu muhtemelen herhangi bir 

karanlık madde probleminin açıklamasını engellemektedir. Tek çıkış yolu, Wasserman 

ve Salpeter'in (1993) nötron yıldızlarının kümeler içinde olduğu, böylece bunların 

nükleosentetik ürünlerinin küme potansiyelleri içerisinde hapsedildiği önerisini 

benimsemektir. Bu senaryoda bile, nötron yıldızları halo karanlık maddesinin sadece 

%1'ini içermektedir; kütlenin çoğu astroidlerin içindedir. Bununla birlikte, nötron 

yıldızları ile astroidler arasındaki çarpışmaların gamma-ışını patlamalarını açıkladığı 

farz edildiğinden, nötron yıldızlarının küçük karışımları ilgi çekici bir öneme sahiptirler. 

 

Kara Delikler: Mbh ~ 25-50 Mo  kritik kütleden daha geniş yıldızlar, nükleosentetik 

parçacıklarının çoğunun yutulması ile, nötron yıldızı artıklarından ziyade kara delik 

bırakabilirler. Ancak, bunlar önemli bir miktar ağır elementi çökmeden önceki rüzgarlar 

ile geri getirirler (Maeder, 1992) ve böylece normal  kara delikler muhtemelen hesaba 

katılmazlar. Her durumda,  kara delikler disk karanlık maddesi sağlamazlar. Çünkü 

diskteki ikililerden hayatta  kalanı, yerel karanlık nesnelerin 2 Mo'den küçük olmasını 

gerektirir. Kara delikler, kuasarların süreklilik hatları (line-to-continuum)  üzerindeki  

etkileri ile de belirlenebilir. Bu da kara deliklerin 300 Mo kritik yoğunluğun altında veya 

20 Mo  onuncu kritik yoğunluğun (halolar için gerekli olan) altında olmasını dışlar. 

 

 

VMO Kara Delikler: Mc ~ 200 Mo  kritik kütleden daha büyük yıldızlar tam çökmeye 

uğradığından, bunlar karanlık madde adayları olarak sıradan yıldızlardan daha iyi 

olabilirler. Ancak VMO'lar, ışınım egemendirler ve bu nedenle titreşimler için 

kararsızdırlar. Bu titreşimler tamamiyle dağıtılabilir değildir, ama bunlar hatırı sayılır 
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kütle kaybına ve helyumun olası aşırı üretimine yol açabilirler.  Kara delik kalıntılarının 

sayısı üzerindeki diğer bir önemli kısıtlama, arka fon ışık sınırları tarafından sağlanır. 

Eğer yıldızlar yeterli yükseklikteki bir kırmızıya kayma da yanarlarsa bunların 

üstesinden gelinebilmesine rağmen, senaryo FIRAS verisi ile artarak sıkıştırılmaktadır. 

Ancak, VMO kara delikleri sürekli çizgi kısıtlaması sadece 300 Mo altına 

uyguladığından, görünüş etkileri ile açıktır. Eğer bunlar ikili sistemlerden oluşuyorlarsa, 

Laser İnterferometreler sadece VMO kara deliklerinin geniş bir kitlesi tarafından 

üretilen çekimsel dalga arka fonunu tespit edebilirler. 

 

 

SMO Kara Delikler: Görüldüğü gibi 105 Mo'den daha büyük SMO'lar relativistik 

kararsızlığa bağlı herhangi bir nükleer yanmaya maruz kalmadan doğrudan çöküp kara 

delik olabilirler. Ancak; halo, kara delik disk yıldızlarını 106 Mo kütlesinden daha küçük 

oldukları sürece gözlenenden daha fazla ısıtabilirler. O zaman bunlar dar, 105-106 Mo  

kütle sınırında olabilirler. Küre biçimindeki kümelerin hayatta kalanı  ve dinamik 

sürtünme etkileri muhtemelen bu sınırda hesaba katılmazlar. Eğer kümelerde karanlık 

madde kara deliklerden oluşursa; o zaman görünen galaksideki açıklanmamış gelgit  

biçimsel bozulmalar, bunların 109 Mo'den daha küçük olmaları gerektiğini ima eder. 

SMO kara deliklerin sayısı ayrıca makro mercek aramaları ile zorlanır. Bunların 

yoğunluk parametreleri; 107 ile 109 Mo arasında 0.4'den küçük,  1011 ile 1013 Mo 

arasında 0.02'den küçük olmalıdır. SMO kara deliklerin oluşumu ile üretilen arka fon 

çekimsel dalgalar prensipte uzay  interferometreleri  ile veya gezegenler arası 

uzayaraçlarının  Doppler iz sürmesi ile belirlenebilirler. 

 

 

6.2  En İddialı Adayları 

 

           Bu eleştiride tartışılan baryonik karanlık maddenin oluşumu üzerindeki çeşitli 

kısıtlamalar, şekil 6.1'de bir araya getirilmiştir. Gölgeli  bölgeler dinamiksel, 

nükleosentetik, mercek veya ışık kısıtlamaları ile dışlanabilir. Bu tüm nesnelerin aynı 

kütleye sahip olduğunu var sayar. Böylece IMF hakkındaki varsayımlarla ilgili ek bir 

kısıtlama yoktur. Noktalı bölgelerde dışlanabilir ama bu daha az kesindir. Şekil 6.1 
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baryonik olmayan adaylar üzerinde dinamiksel kısıtlamaları içermez, ama  sadece soğuk 

inosların galaksilerdeki karanlık maddenin varlığını açıklayabilir olduğu belirtilmelidir. 

Ancak, sıcak inos'larda  küme ve arka fon karanlık maddesini açıklayabilir. Geniş 

ölçekli yapı ve mikrodalga  düzensizliklerinin gözlemleri bile, soğuk ve sıcak inosların 

bir karışımını gerektirebilir (Taylor ve Rowan; Robinson, 1992). Şekil 6.1'deki noktalı 

bölge, ilk nükleosentez zorlamasının küme karanlık maddesinin baryonik olup 

olmadığının bilinmesine bağlı olarak dışlanabilir. Bu ancak homojen olmayan 

kozmolojik nükleosentez kullanılması  ile mümkündür, ama bu senaryo hala ciddiye 

alınmalıdır. Eğer evren kuark-hadron evre geçişinden hiçbir iniş çıkış olmadan geçerse, 

bu dikkate değer olabilir. Şaşırtıcı olan; sonuçtaki ışık, hafif element bolluğu göreceli 

olarak bunlara duyarsızdır. Diğer tarafta, homojen olmayan nükleosentez bile 

baryonların kritik yoğunluğa sahip olmalarına izin vermediği açıkça görülmektedir. Bir 

kritik baryon yoğunluğu pekçok kütle sınırında dışlanabilir. "Azami BDM" senaryosu 

için beklentiler bu sebeple tatsız  görünmektedir.  Şekil 6.1'in asıl mesajı, tüm dört 

karanlık madde problemlerini açıklamak için kimsenin sadece bir aday 

bekleyemeyeceğidir.  

 

  

     

 

                Şekil 6.1: Baryonik karanlık madde adayları  üzerine kısıtlamalar 
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 1. Yerel karanlık madde (eğer varsa) kahverengi cüceler veya beyaz cüceler olabilir 

ama Popülasyon I türünün IMF gözlemleri bunu ummak için herhangi bir sebep 

vermemiştir. Bunlar dağılmaz olduğundan ve böylece bir disk içine oturmayacağından 

tahminen bu inos olamaz. 

 

2. Halodaki  karanlık madde; kahverengi cüceler, beyaz cüceler veya VMO kara delikler 

olabilir. Tüm bu olasılıklar standart Popülasyon II türünün IMF gözlemlerinden bir 

uzaklaşma gerektirir. Ama gözlemler hali hazırda az metallikte (beyaz cüceler bir 

bakıma en önemli aday olmasına karşın her iki uçtan IMF'nin kesilmesini gerektirir) 

düşük kütleli yıldızların bir üstünlüğünü belirttiğinden birinci olasılık en küçük sıra dışı 

uzaklaşmayı gerektirir. 

 

3. Eğer galaktik halolar baryonik ise, küme karanlık maddesi kısmen baryonik olabilir. 

Fakat gördüğümüz gibi eğer homojen olmayan kozmolojik nüklesentez istenirse, ancak 

baryonik karanlık madde tarafından hükmedilebilir. 

 

4. Arka fon karanlık madde (eğer varsa) inos olmalıdır; eğer inos soğuksa, halo ve küme 

karanlık maddesinin WIMP'ler ve MACHO'ların bir karışımı olması beklenebilir. 

        Son olarak, İlkel Kara Delikler (PBH'ler) olasılığı üzerinde yorum yapılmalıdır. 

Bunlar baryonik olmamalarına karşın, baryonik benzerleri ile pek çok özelliği 

paylaşırlar. Bunlar prensipte kesinlikle karanlık maddeye katkıda bulunabilirler, ve 105 

Mo'den küçük olanlar (kozmolojik nükleosentez zamanından önce oluşanlar) kritik 

yoğunluğa sahip olabilirler. Ancak, bunların başlangıçta homojen olmadan (Hawking, 

1971; Carr, 1975), safha geçişlerinden (Hawking ve arkadaşları, 1982; Crawford ve 

Schramm, 1982; Dolgov ve Silk, 1993) veya kozmik döngülerin çökmesinden (Polnarev 

ve  Zemboricz, 1988; Hawking, 1989) oluşup oluşmadıklarına göre, ilginç bir 

kozmolojik yoğunluk elde etmek için ince bir ayar gereklidir. Çünkü t anında PBH'lerin 

içine giden Evren'in parçası ~10-6 t1/2  olmalıdır, burada t saniye cinsindendir. Bu 

sebeple, çekimsel görünüş etkilerini  açıklamak için PBH'lerin istenmelerine rağmen, bu 

pek olası görünmemektedir. 
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6.3  Gelecek Beklentiler 

 

        Bu alandaki en ilginç gelişmelerden bazıları çekimsel mercek çalışmalarından 

gelmiştir ve ilerideki  yıllarda bu çabaların hızla artması beklenmektedir. Makro mercek 

araştırmalar büyük kütleli baryonik nesnelerin sayısına çok katı sınırlar koymaktadır. 

çekimsel mercek araştırmalar ise düşük kütleliler için zaten kanıt sağlamışlardır. Önemli 

olan, kuasar ve yıldızlardan elde edilen çekimsel mercek kanıtlar, mercek kütlelerini 

0.001-0.1 Mo  aralığını işaret etmektedir. Kuşkusuz, MACHO ve EROS sonuçları 

tarafından belirtilen kütleler göreceli olarak çok yüksektir. En olası değerlerin hepsi M-

cücelerin sınırında iken. Işık kısıtlamaları halo nesnelerin 0.08 Mo'den daha küçük 

olmalarını gerektirmektedir. Bununla birlikte, kabul edilen hız ve halo nesnelerin 

uzaysal dağılımlarına bağlı olarak, mercek kütleleri için oldukça geniş bir olasılık 

dağılımı vardır (Kerins, 1994), böylece bu bilmece çözüm beklemektedir. 

          Çekimsel mercek sonuçların duyurulmasından beri görülen, gereğinden fazla 

teorik makaleleri henüz gözden geçirmememize rağmen, üzerinde durulması gereken 

şey şudur. Mercek sonuçları gerçek olsa bile, WIMP'lerin karanlık halonun bir kısmı 

veya pek çoğunu sağlamasını engellememektedir. 

           Bu alandaki diğer bir ilginç ilerleme kaynağı COBE olmuştur. Görüldüğü gibi 

mikrodalga tayfsal bozulmalar üzerindeki FIRAS kısıtlamaları ve kızılötesi arka fon 

yoğunluğunun DIRBE ölçümleri, zaten  büyük yıldızların kalıntıları içindeki karanlık 

maddenin bulunduğu herhangi bir senaryoyu şiddetle sınırlamaktadır. Eğer ışınım, toz 

tarafından uzak-IR'nin içinde yeniden işleme sokulmuşsa bu genellikle doğrudur. 

Gerçekten, bu senaryolar için tek umut o olabilir. Işınım yakın-IR'de kalır ve öyle ki bu 

gezegenler arası toz emisyonu tarafından gizlenebilir. Compton y-parametresi 

üzerindeki FIRAS kısıtlamaları, ayrıca SMO büyüyen kara delik senaryosunu kabul 

etmeyebilir. Mikrodalga düzensizlikleri (burada detaylı olarak ele alınmamaktadır) 

üzerindeki COBE  DMR kısıtlamaları da ayrıca baryonik  karanlık madde 

senaryolarıyla yüksek dereceden ilgilidir. Bazı araştırmacılar iddia etmektedir ki ;bunlar 

zaten baryon-egemen modelleri engellemektedir, ama bu sonuç başlangıçtaki yoğunluk 

dalgalanmaları  yapısı hakkındaki varsayımlara duyarlıdır, bu burada vurgulanmamıştır. 

           Geleceğe bakarsak, iki ilerleme daha önemli etkilere sahip olacaktır. Eğer halo 

karanlık maddesi kahverengi cücelerden ise o zaman kızılötesi uyduların gelecek nesli 

 47



ya bunları belirleyebilecek ya da bunların kütlesini 0,001 Mo'in altına çekecektir. Bu 

durumda kahverengi cücelerin kümelenmiş olup olmadıklarını bilmemizin önemi 

üzerinde durulmuştur çünkü bu birinin kesikli veya genişletilmiş kaynakları arayıp 

aramadığını gösterir. Eğer halo karanlık maddesi kara deliklerdeyse, o zaman çekimsel 

dalga detektörlerinin gelecek nesli (ya yer temelli yada uzay temelli interferometreler) 

ilişkili çekimsel ışınımı, dalgaların peryod ve genliği kara deliklerin  kırmızıya kayma 

oluşumu ve kütlesini  belirlemek için mükemmel bir şansa sahip olacaklardır. Öyle 

görülmektedir ki, bin yılın sonunda MACHOS tanımlanacak veya dışlanacaktır. 
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