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Hubble eXtreme Deep Field (XDF)  2012 
– en uzak (en yaşlı: 13.2 milyar yaşa kadar) 
galaksilerin fotoğrafı:
Her bir ışık noktası/lekesi bir galaksi.  

Gözlenen evrende
à 2 trilyon galaksi var.
à 1023 yıldız var (100 milyar trilyon).



Evrenbilim	

§  Kozmoloji:	evrenin	büyük	ölçekli	özelliklerini	bir	
bütün	halinde	bilimsel	olarak	inceleyen	daldır.		
–  Fiziğin	temel	prensiplerini	kullanır.	
– Gözlemlerle	test	edilebilen	öngörüler	yapan,	
hipotezler	kurar,	bunları	test	ederek	evrenin	kökeni	ve	
evrenin	tarihi	ve	geleceği	gibi	sorularla	uğraşır.		

– Gözlem	sonuçlarına	göre	teorilerin	genişle8lmesi,	
veya	terk	edilmesi	gerekebilir.		

Günümüzdeki bütün gözlem ve deney sonuçları evrenin 14 
milyar önce Büyük Patlama denilen olayla birlikte 
başladığını ve sürekli genişlediğini göstermektedir.
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Evrenbilimin	Teorik	Temelleri	
§  Genel	görelilik	

–  Newton’un	kütleçekim	teorisinin	(1680)	yüksek	hızlar	ve	
youğunluklar	için	genelleş8rilmiş	hali.	

–  Einstein	(1916):	kütleçekim	à	uzay-zamanın	madde	
tara]ndan	bükülmesiyle	açıklanır.		
•  Madde	uzayın-zamanın	nasıl	büküleceğini	belirler,	uzayda	
maddenin	nasıl	hareket	ediceğini	belirler.		

–  Genel	göreliliğin	çok	sıkı	testleri	geç8.	
•  Işığın	ağır	cisimler	yanından	geçerken	eğri	yol	izlemesi,	
kütleçekim	dalgaları,	….		

§  Kozmolojik	prensip	
–  Evren:	Büyük	ölçeklerde	homojen	ve	izotropik8r	(uzay-
zaman	en	büyük	ölçeklerde	simetrik8r)	ve	güneş	sistemi	
evrenin	8pik	bir	yerinde	bulunur.	
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Kozmolojik	prensip	

§  Evren	çoğu	ölçekte	karmaşık	yapılar	sergiler.	Bütün	bu	yapıları	tek	ve	basit	bir	
matema8ksel	modelle	açıklayabilir	miyiz?	

https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/faf1d/Powers_of_Ten.html 
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Kozmolojik	prensip	

§  Ölçek	büyüdükçe	evrenin	
homojenliği	daha	da	artar.	
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Kozmolojik	prensip	
§  Uzak	radyo	kaynakarının	dağılımı	evrenin	büyük	ölçeklerde	

isotropik	olduğunu	gösteriyor.	

http://adsabs.harvard.edu/abs/1991ApJS...75.1011G
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Evrenin	Geometrisi	
§  Genel	görelilik	+	kozmolojik	prensip	à	evrenin	üç	tür	geometrisi	olabilir		

+ eğrilikli ve sonlu uzay; 
evren bir noktadan sonra kendi içine çökmeye başlar

Düz ve sonsuz uzay
Evren hep genişler

- eğrilikli ve sonlu uzay
Evren hep genişler
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Günümüzdeki bütün gözlem ve deney sonuçları evrenin 14 milyar önce 
Büyük Patlama denilen olayla birlikte başladığını ve sürekli genişlediğini 
göstermektedir. 9



Büyük	Patlama	Kozmolojisinin	Testleri	

§  Evrenin	genişlemesi	
§  Hafif	element	(H,	He,	Li)	bollukları	
§  Kozmik	mikrodalga	arka-alan	ışıması	
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Test	1:	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	uzaklaşgkça	hızı	argyor.	
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)
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Test	2:	Büyük	Patlama	Nükleosentezi		
§  Evren	kT<100	MeV’e	soğuduğunda	

(==	t	>	0.0001	saniye)	nötronlar	ve	
protonlar	ve	bunların	an8çekirdekleri	
hariç	bütün	hadronlar	bozunmuş	olur.	

§  kT=20	MeV	à	protonların	ve	
nötronların	milyarda	biri	kalır	(yoksa	
günümüzdeki	madde	olamazdı).	

§  Kalan	protonların	ve	nötronların	
birbirlerine	göre	oranları	zayıf	
etkileşimlerle	belirlenir.		

νe + n↔ e− + p
νe + p↔ e+ + n
n→ p+ e+ +νe

Helyumun kütle olarak Hidrojene oranı à 24% (nötrino türü sayısına da dayanır) 
à Yıldız atmosferleri, gezegen bulursuları, küresel kümelerin gözlemi ve Büyük 
Patlama teorisi uyumu <%5) è büyük patlamanın ilk kanıtlarından. 

Perkins, Particle Astrophysics, Second Edition

Perkins, Particle Astrophysics, Second Edition

13



14

http://www.sciencealert.com/images/2017-01/solar-system-periodic.jpg 



Test	3:	Kozmik	Arka-Alan	Işıması	
§  Zaman	geç8kçe	evren	genişler	

ve	böylece	soğur.	
§  Genç,	sıcak	evren:	radyasyon	

(rela8vis8k	parçacıklar)	
madde’ye	(rela8vis8k	olmayan	
parçacıklara)	göre	daha	fazla	ve	
boşluk	enerjisi	çok	düşük.	

Perkins, Particle Astrophysics, Second Edition

§  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	(recombina8on):	(e-+pàH+γ)	
–  Madde	radyasyondan	ayrılır	à	tek	8p	fotonlar	à	bugün	Kozmik	

Mikrodalga	Arka-alan	Işıması	(CMB)	à	2.7	Kelvin	kara	cisim	ışıması.	15



Kozmik	Arka-Alan	Işıması	

§  Rela8vis8k	foton	
gazı	için	Planck	
yasası.	

D. Samtleben, S. Staggs, B. Winstein, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 2007. 57:245–83
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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 
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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
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§  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
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(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 
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Açısal	çözünürlük	1990	à	
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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



Tip	1A	Süpernova	–	Standart	Mum	
§  Tip	1:	tay]nda	hidrojen	izi	yok	
§  Tip1A:	

–  tay]nda	silikon	emilimi	
(absorp8on)	var.	

–  ışık	eğrileri	ve	tayfları	aynı	ß	
aynı	te8kleme	mekanisması.	

–  Hızlı	sönen	8p1a	
süpernovalar	
maksimumlarında	
diğerlerinden	daha	sönükler.	

S. Perlmutter, Physics Today April 2003
23



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

§  Girdiler	
–  Genel	görelilik	
–  Evren:	Büyük	ölçeklerde	homojen	ve	izotropik	(uzay-zaman	
olabildiğince	simetrik)	

–  Evren	zaman	bağımlı	olarak	genişler	
–  Evren	sıcak	büyük	patlamadan	başladı	ve	bunu	kısa	
enflasyon	dönemi	takip	ex	

–  Büyük	uzaklıklarda	evren	düzdür.	
–  Baryonlar,	soğuk	karanlık	madde	ve	sabit	karanlık	enerji	+	
düşük	miktarda	foton	ve	nötrinodan	oluşur.	
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Enflasyon?	
§  Kütleçekim	belli	durumlarda	i8ci	bir	kuvvet	olabilir	(Newton	

fiziğinde	olanaklı	değil	ama	genel	görelililikte	olanaklı)	
§  Evrenin	genişlemesinin	arkasında	yatan	güç	bu	i8ci	kuvvet	olabilir	

(enflasyon	modeli)	Evrenin	büyüklüğü	ve		
–  homojenliği	

•  Şu	andaki	evrenin	iki	ucundaki	şeyler	birbirleriyle	çok	benzer	özellikler	sergiler.		
•  Şu	anda	birbirleriyle	etkileşime	girmemiş	iki	şey	nasıl	aynı	olabilir?	
•  İlk	andaki	homojenlik	çok	hızlı	büyümeyle	(ışık	hızından	hızlı)	değişmeden	kaldı	

(enflasyon).		

Evren misket büyüklüğünde
yaklaşık 1 cm.

à Hiç birşey uzayda ışık hızından 
hızlı gidemez
à Ama uzayın genişleme hızı için 
bir limit yok 

à Uzay genişledikçe 
enerji yoğunluğu artar.
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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’	gerek8ren	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	matema8ksel	model	haline	ge8rildiğinde	de	
	değişik	tür	ve	daha	çok	ince		ayarlar	gerek8riyor.	
	 	à	ve	3	uzay	+	1	zaman	boyutundan	fazla	boyut	olması	
	 	gerek8ren	herhangi	bir	ciddi	teorik	neden	veya	gözlem	
	 	yok.	
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§  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)	

29

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 görelilik ve Higgs arasındaki bağlantıyı anlamamız lazım!

t’hoo�	



Kozmik	Entropi	Sorunu	

§  Evren	neden	çok	düşük	bir	entropi	
durumundan	başlayıp	günümüzdeki	çok	daha	
yüksek	entropi	durumuna	ulaşg?	
– Özel	bir	ilk	durum?	
– Enflasyon?	
– …	?	
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Top	Kuark,	Higgs	Bozonu	ve	Evren	

31

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.		



Son	Durum	
§  Genel	görelilik	

–  Her	tür	tes8	geç8.	
–  Kütleçekim	astronomisi	başladı.	

§  Parçacık	fiziği:	Standart	Model	
–  her	tür	tes8	geç8	
–  bir	kaç	Higgs	parametresi	hariç	bütün	öngörüleri	doğrulandı,	geriye	

kalanların	bir	kısmı	daha	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?	
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§  Kozmoloji,	fizik	kozmolojinin	bütün	sorularına	yanıt	
verebildiği	zaman	tamamlanabilir.	

§  Fiziğin	sabitleri	gerçekten	sabit	midir?	
§  Bütün	fizik	sabitlerinin	değerlerini	hesaplamamızı	
sağlayan	bir	fizik	teorisi?	(geometriden	dairenin	çevresi	
ve	çapından	pi	sayısını	hesaplayabildiğimiz	gibi)	

	

“Kozmolojinin gelişmesi için gerekenler: 
aşırı hassas gözlemler, fizikte ilerleme, ve bilimsel cesaret.
… Evrenin incelebileceğine ve gerçeğin bulunabileceğine dair 
samimi inanç, bilime inanç.” Ya. B. Zeldovich



Bonus	
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Kozmik	Nötrino	Arkaalanı	

§  Nötrinolar	(0.001-1	eV)		CMB	tay]nı	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)
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Nötrino	Sayısı	=	3	
§  Neff	rela8vis8k	paçacıkların	yoğunluğunu	karakterize	eder.	
§  3	ak8f	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) 36


