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ΛCDM	Kozmoloji	Modeli		
§  Bütün	gözlemlerle	uyumlu	=	Büyük	Patlama	
Kozmolojisinin	Standart	Modeli	

§  Girdiler	
– Genel	görecelik	
–  Evren:	Büyük	ölçeklerde	homojen	ve	izotropik		
–  Evren	zaman	bağımlı	olarak	genişler	
–  Evren	sıcak	büyük	patlamadan	başladı	ve	bunu	kısa	
enflasyon	dönemi	takip	eY	

–  Büyük	uzaklıklarda	evren	düzdür.	
–  Baryonlar,	soğuk	karanlık	madde	ve	sabit	karanlık	
enerji	+	düşük	miktarda	foton	ve	nötrinodan	oluşur.	
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Ağır elementler

Nötrinolar

Yıldızlar

Serbest hidrojen 
ve helyum

Karanlık madde

Karanlık enerji

Evrendeki 
madde

‘basit, anlayabildiğimiz’ maddenin %99’u
—> plazma

ΩΛ ≡
ρλ

ρcritical
≈ 0.68

Ωm ≡
ρm

ρcritical
≈ 0.31

Ωbaryon ≡
ρbaryon
ρcritical

≈ 0.05

Ωcdm ≡
ρcdm
ρcritical

≈ 0.26



Hubble	Yasası	(1929’dan	bugüne)	

http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/redshift.html 

§  Uzak	galaksilerin	tayf	çizgileri	kırmızıya	kayar	à	galaksiler	bizden	
uzaklaşıyor.	

§  Galaksi	uzaklaş_kça	hızı	ar_yor.	
http://pdg.lbl.gov/2015 

1200 Tip 1 Süpernova

z<<1 à

z>~0.1
Hubble yasası 
çizgiselliğini 
kaybeder  à

(Standart mum olarak galaksileri kullanarak)



Tip	1A	Süpernova	–	Standart	Mum	
§  Tip	1:	taybnda	hidrojen	izi	yok	
§  Tip1A:	

–  taybnda	silikon	emilimi	
(absorpcon)	var.	

–  ışık	eğrileri	ve	tayfları	aynı	ß	
aynı	teckleme	mekanisması.	

–  Hızlı	sönen	cp1a	
süpernovalar	
maksimumlarında	
diğerlerinden	daha	sönükler.	

S. Perlmutter, Physics Today April 2003



Kadir	(magnitude)	–	Kırmızıya	Kayma	

S. Perlmutter, Physics Today April 2003

z > 0.1 à d > 109 ışık yılı
1998: İvmelenen genişlemnin keşfedilmesi
2011 Nobel Ödülü: Perlmutter, Riess, Schmidt

Şimdi	 geçmiş	

%100	madde	

%0	madde	



Kozmik	Genişlemenin	Tarihi	



Vakum	Enerji	Sorunu	

V φ †φ( ) = µ2 φ †φ( )+ λ φ †φ( )
2

V φ †φ( ) = µ2v2

4
= −

λ v4

4
< 0

Higgs potensiyeli à

Minimumda à

V ≠ 0 àvakum enerji yoğunluğu (skalar: konumdan bağımsız) 

mH = −2µ
2

ρH ≡
mH
2 v2

8
≈109GeV 4

ρλgöz≾10-46 GeV4

à	Aşırı	‘ince	ayar’	gerekcren	bir	varsayım!	
à Vakum	enerjiyi	iptal	edicek	bir	simetri?	Ama	

~1/1054	hassaslığında!	
	à	bunu	yapabilecek	ağır	ekstra	parçacıklar	(süpersimetri	
	fikri,	Zeldovich	1968)	
	à	Ama	bu	fikir	matemacksel	model	haline	gecrildiğinde	de	
	değişik	tür	ve	daha	çok	ince		ayarlar	gerekcriyor.		



§  Higgs	keşfedildi.	
§  Ölçülen	bütün	özellikleri	Standart	Modelle	uyumlu.		
§  Daha	ölçülmemiş	bir	özelliği:	Higgs’in	kendiyle	etkileşmesi.	

–  Higgs	bozonları	birbirini	çekebilir.	
–  Bağlı	durumları	olabilir	(bound	state)	(atomlar	gibi)	
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Vakum	Enerji	Sorunu	

HHH
….	 H, H, H, …

Higgsleri birbirinden ayırmak ekstra enerji gerektirir
(bağlanma enerjisi)

Bağlanma enerjisi (Bütün Higgs parçacıklarının toplamından oluşan bağlı durum)
> Bütün Higgs parçacıklarının  kütlelerinin toplamı
à Toplam enerji negatif
à Böyle bir durum evrenin başlıgıcında hemen oluşmalı
à Ama böyle bir Higgs parçacık sistemi kütleçekimle etkileşir è pozitif eğriliği olan 

küçük bir top evren.

t’hooft’a göre korkunç ve inanması zor çözüm: 
evren en başta tam gerektiği kadar negatif eğrilikte bir evren sonuçta düz bir evren yaratır! 

à Genel görecelik ve Higgs arasındaki bağlantıyı anlamamız lazım!

t’hoor	



Top	Kuark,	Higgs	Bozonu	ve	Evren	
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Degrassi	et	al.	JHEP	08	(2012)	098,		
arXiv:1405.6852	

NNLO

§  Top	kuark	ve	higgs	bozonunun	ölçülen	kütleleri		
u  Standart	model	tutarlı	bir	teori	ve	Planck	ölçeğine	kadar	tutarlı	olabilir.	
u  Vakum	meta-dengede	olabilir.		



Perkins, Particle Astrophysics, Second Edition



Kozmik	Arka-Alan	Işıması	
§  Genç,	sıcak	evren:	radyasyon	(relacvisck	parçacıklar)	
madde’ye	(relacvisck	olmayan	parçacıklara)	göre	daha	
fazla	ve	boşluk	enerjisi	çok	düşük.	

§  Evren	soğuduğunda,	T	<	bir	kaç	MeV	
–  P,n,e,γ	ve	nötrinolar	serbest	
–  H+	ve	He++	plazması		
– Madde	ve	radyasyon	dengede	(e-+pßàH+γ)	

§  Evren	daha	da	soğuduğunda,	T	<	eV	(t~400	k-yıl,	T~3000	
Kelvin)	
–  Atomların	oluşumu	(recombinacon):	(e-+pàH+γ)	
– Madde	radyasyondan	ayrılır	à	tek	cp	fotonlar	à	bugün	
Kozmik	Mikrodalga	Arka-alan	Işıması	(CMB)	à	2.7	Kelvin	kara	
cisim	ışıması.	



Kozmik	Arka-Alan	Işıması	

§  Relacvisck	foton	
gazı	için	Planck	
yasası.	



Kozmik	Arka-Alan	Işıması:	
Son	Saçılım	

T	>	3000	K	 T	<	3000	K	

à Anisotropiler CMB’de ‘dondu’
à CMB fotonları serbest kaldı

http://abyss.uoregon.edu/~js/21st_century_science/lectures/lec27.html 



Kozmik	Arka-Alan	Işıması	

http://www.cosmos.esa.int/web/planck/picture-gallery 

Sıcaklık tek düze ß ∆Τ/Τ~10-5

Küçük sıcaklık ve polarizasyon anizotropileri
Bir çok kozmolojik bilgi içerir.

(power spectrum)

ΩΛ ≡
ρλ

ρcritical
≈ 0.68

Ωm ≡
ρm

ρcritical
≈ 0.31

Ωbaryon ≡
ρbaryon
ρcritical

≈ 0.05

Ωcdm ≡
ρcdm
ρcritical

≈ 0.26



§  Sıcaklık	dalgalanmalarını	küre	yüzeyi	üzerinde		karakterize	etmek	için	küresel	harmonikler.	
§  Şekli	belirleyen	şey	erken	evrendeki	sıcak	gazın	salınımları	
§  Rezonanslar	ve	salınımların	genlikleri	de	evrenin	içeriği.		

Kozmik	arka-alan	ışıması		

Küçük açısal ölçeklerBüyük açısal ölçekler



(Çoğunlukla) evrenin eğriliği
§  Düz evren: salınımlar bozulmaz à Evren > görünür evren.
§  Pozitif:  daha büyük açısal ölçek (tepe sola kayar)
§  Negatif: daha küçük açısal ölçek(tepe sağa kayar) 

Kozmik	arka-alan	ışıması		

http://wmap.gsfc.nasa.gov/media/030639/index.html 



Açısal	çözünürlük	1990	à	



Perkins, Particle Astrophysics, Second Edition



Kozmik	Nötrino	Arkaalanı	

§  Nötrinolar	(0.001-1	eV)		CMB	taybnı	etkiler	
–  Radyasyon	yoğunluğu	
	

	
mν∑ < 0.23 eV

Planck:

γ↔ e+ + e− ↔ν i +ν i

Tν =1.95 K < TCMB = 2.7 K

T <1 MeV ⇒ e+ + e− → γ +γ
Soğumayla nötrinolar ayrışır:

Kozmik nötrino arkaalanı:

n ν+ν( )/ flavor =
3
11
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟nγ =113 cm

−3

Dahafazla olursa, 
evrenin genişleme hızı ve 4He ve D/H gözlenenlerden fazla olur
 

(3 nötrino tipi)



Nötrino	Sayısı	=	3	
§  Neff	relacvisck	paçacıkların	yoğunluğunu	karakterize	eder.	
§  3	akcf	nötrino	için	Neff=3.046	(T=1.9	K)	
§  Neff	daha	fazla	olursa	küçük	ölçekli	anizotropiler	azalır	ve	galaksi	

oluşumu	gözlenenden	farklı	olur.	

N = 3.04± 0.18 PlanckTT,TE,EE + lowP +BAO( ) Neff = 4 durumu yok (~3-5 sigmada) 



http://abyss.uoregon.edu/~js/ast123/lectures/lec17.html 



Karanlık	Maddenin	Kanıtları	
§  Galakck	dönme	eğrileri	
§  Kozmik	arka-alan	ışıması	ve	yapı	oluşumu	
§  Yaşlı	galaksilerin	varlığı	(z~10)	–	karanlık	madde	
yoğunluk	perturbasyonlarının	büyümesini	daha	erken	
sağlar.	

§  Kütleçekim	lensleri:	arka-plan	galaksilerin	galaksi	
kümelerinden	lensleri	çok	güçlü	

§  Kümeler	sıcak	X-ışını	yayan	galaksiler	arası	gazla	dolu:	
karanlık	madde	olmasaydı,	bu	gaz	çok	daha	hızlı	
dağılırdı.		

§  Galaksi	kümelerinin	çarpışmaları.	
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Galakck	dönme	eğrileri	
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Galakck	dönme	eğrileri	



İlk 3 tepenin hassas ölçümü:  Evrenin eğriliği + baryon yoğunluğu + 
      relativistik olmayan madde yoğunluğu 

Kozmik	arka-alan	ışıması		

ΩΛ ≡
ρλ

ρcritical
≈ 0.68

Ωm ≡
ρm

ρcritical
≈ 0.31

Ωbaryon ≡
ρbaryon
ρcritical

≈ 0.05

Ωcdm ≡
ρcdm
ρcritical

≈ 0.26

Kısmi açıklama:
à Madde kütleçekimden dolayı biraraya gelir
à Yoğunluk artar, sıcaklık dalgalanmaları artar (küçük ölçeklere kayar)
à Ama baryonlar biraraya geldikçe ısınır ve bir araya geşmeye karşı basınç artar à 

baryonik madde arttıkça tepe daha küçük olur.



Kütleçekim	lensleri	



http://sumire.ipmu.jp/en/2550 

Kütleçekim	lensleri	
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Credit: ESA/Hubble

Hubble Uzay Teleskobu
ZwC10024+1652 galaksi kümesi

Karanlık madde halkası?
iki galaksi kümesinin çarpışmasıyla 
oluşmuş olabilir?

2.6 milyon ışık yılı

Galaksi	Kümeleri	Çarpışmaları	



Karanlık	Madde	Adayları	

§  Galaksi	oluşumu	analizleri	à	galaksi	oluşumu	
başlangıcında	karanlık	madde	soğuk	olmalı	
(yani	relacvisck	olmamalı)	

§  Baryonik	olmayan	karanlık	madde	şu	koşulları	
sağlamalı	
– Kozmolojik	zaman	ölçeklerinde	kararlı	olmalı	
– Çok	az	elektromanyeck	etkileşimi	olmalı	(yoksa	
karanlık	olmaz)	

– Yüksek	kalın_	yoğunluğu	(relic	density)	olmalı	



Baryonik	Olmayan	Karanlık	Madde	
Adayları	

§  Axionlar		
§  Steril	(keV)	nötrinolar		
§  Zayıf	etkileşen	‘ağır’	parçacıklar	
(WIMP)		
– En	hafif	süperparçacık?		

• WIMP	sonuçlarından	biri:	sneutrino	
galaksimizin	asıl	karanlık	maddesi	
olamaz.	
• à	En	hafif	neutralino.	

à varolması için 
dolaylı veya 
doğrudan 
herhangi bir kanıt 
yok (…). 



Baryonik	Olmayan	Karanlık	Madde	–	
Doğrudan	Ölçümler:	Örnek:	CAST	

§  QCD	CP	korumayan	terimleri	var	ama	nötron	elektrik	dipole	momenc	çok	küçük	à	Güçlü	CP	problemi	
§  Pseudo-skalar	parçacık	sorunu	çözebilir	(AXION)	
§  mA~10-5	eV	à	karanlık	madde	adayı	

CAST (CERN Axion Solar 
Telescope). The telescope magnet 
(blue) pivots about the right-hand 
side, while the yellow gantry on 
the left of the picture rolls along a 
circular track in the floor and 
raises and lowers the left-hand 
side to track the sun.



Baryonik	Olmayan	Karanlık	Madde	–	
Doğrudan	Ölçümler:	Örnek:	CDMS		



Baryonik	Olmayan	Karanlık	Madde	–	
Doğrudan	Ölçümler	

http://pdg.lbl.gov/ 



Baryonik	Karanlık	Madde?		
§  Beyaz	cüceler,	(ilkel)	kara	delikler	vs.	
–  kütleçekim	mercek	gözlemleriyle	sınırlandırldı.	

§  MACROlar	
–  Evrenin	ilk	anlarında	sadece	standart	model	
parçacıklarıyla	oluşan	büyük	atom	çekirdeği	gibi	
kuarklardan	-ve	belki	leptonlardan-	oluşan	parçacıklar.	

§  Gözlemler	—>	50-1017	gr	ve	1020-1024	gr	
kütlelerinde	olabilir.	

§  Değişken	kütleçekim	modelleri	
§  …	



GW150914	ve	Karanlık	Madde?	

§  20-100	Güneş	kütleli	ilkel	kara	delikler	karanlık	madde	
olabilir	(sınırlar	kütleçekim	mercek	gözlemlerinden).	

§  Hipotez:	evren	30	güneş	kütleli	karadeliklerden	oluşsun	
(yoğunluk	karanlık	madde	modelleriyle	uyumlu	bir	şekilde)	
–  Bu	kara	deliklerin	birleşme	olaslığı	=	GW150914’le	bulunanla	

tutarlı!	=	2-53	/	yıl	/	Gpc3	
–  FW150914	gibi	gözlemlerle	daha	çok	sınır	gecrilebilecek.	

36M

29M

PRL	116	(2016)	201301	

GW151226
~14 + 8 Mgüneş !! 



M.Ö.	310	–	230	Samos’lu	Aristarkos	
§  Güneş’i	(bilinen)	evrenin	merkezine	koyan	‘model’i	gelişcrdi.	
–  Bu	‘model’de	Dünya	Güneş’in	çevresinde	dönüyordu.	
–  (Bilinen)	gezegenleri	Güneş’e	göre	doğru	sıraya	koydu.	
–  	Yıldızların	çok	uzakta	olduğunu	speküle	eY	—> görülebilir	parallax	yok.	
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parallax	yöntemi		



M.Ö.	310	–	230	Samos’lu	Aristarkos	
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Aristarkos’un	astronomi	üzerine	fikirleri	Aristo’nun	ve	Plutarkos’un	fikirlerinden	(kavramsal	yapının	
yanlışlığından)	dolayı	genel	olarak	reddedilmişc	(ve	sonra	≈1500	yıl	boyunca	‘unutuldu’).		
(bu	sıralarda,	ortaçağda,	günümüz	üniversite	sistemi	kuruldu!)	

*	"Dünya	Güneş’in	çevresinde	≠	Güneş	Dünya’nın	çevres’nde	dönüyor"	doğru	değil	(yani	herşey	‘göreceli	değil’).		
Genel	görecelilik	bize	daha	fazla	kütleye	sahip	nesnelerin	‘tercih	edilen’	bir	konumda	olduğunu	gösterdi.		

==> akademik dünyada Kepler’e kadar inanılan epicycle modeli!
O zaman bilinen gezegenlerin  yörüngelerini  çok iyi  ama çok komplike  bir 
şekilde  sayısal  olarak   açıklayabiliyordu.  Matematiksel  olarak  güzel  olarak 
nitelendiriliyordu  ve  bu  modelde  açıklanamayacak  gözlemler  oldukça 
epicycle sayısı arttırılıyordu….

Ama	yine	de	en	az	M.Ö.	300’den	beri	Dünya’nın	Güneş’in	
çevresinde	döndüğü	biliniyor*.		

Günümüzün epicycle’ları neler ve diğer fikirleri ve 
gözlem sonuçlarının yorumlarını bastırabiliyor mu? 



Son	Durum	
§  Genel	görecelik	

–  Her	tür	tesc	geçc.	
–  Kütleçekim	astronomisi	başladı.	

§  Parçacık	fiziği:	Standart	Model	
–  her	tür	tesc	geçc	
–  bir	kaç	Higgs	parametresi	hariç	bütün	öngörüleri	doğrulandı,	geriye	

kalanların	çoğu	da	LHC’de	kanıtlanabilecek.	
–  Higgs-top	etkileşimi	ve	Higgs’in	kendiyle	etkileşimi	ölçülmesi	belki	en	

önemli	sonuçları	olacak.	
–  Sürpriz	yeni	fizik?	
–  Ötesine	dair	tek	doğrudan	kanıt		nötrino	salınımları	à	yeni	fizik	

§  Kozmoloji	Standart	model:	
–  Bütün	gözlemlerle	uyumlu	
–  Karanlık	madde	à	yeni	fizik?	
–  Karanlık	enerji	à	yeni	fizik?	




