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Konuşma Özeti 
 
Energy momentum squared gravity (EMSG), yüksek mertebeden madde katkıları içeren, limit durumlarında 
Einstein’in genel görelilik kuramı, döngü kuantum gravitasyon, zar ve k-essence modellerini veren modifiye bir 
gravitasyon kuramı olarak önerilmiştir. Literatürde ΛCDM modeline alternatif sunulan kuramların çok büyük bir kısmı 
ya bilinen madde formlarını korurken Einstein alan denklemlerinin geometrik tarafını değiştirmekte ya da genel 
göreliliği değiştirmeden evrenin fiziksel içeriğine bir ek olarak çeşitli karanlık enerji ve/veya karanlık madde 
modelleri tanımlamaktadır. EMSG modeli enerji-momentum tensörünün doğrusal olmayan katkılarını da dahil 
ederek gravitasyonel etkileşimi değiştirmekte ve bugüne kadar üzerinde pek durulmamış yeni bir alternatif 
gravitasyon kuramı ailesi oluşturmaktadır. İlk olarak en yeni kozmolojik veriler ve standart kozmolojik model, 
arasındaki bazı uyumsuzluklara değinilerek, modelin kısa bir özeti, teorik gereksinimleri, gözlemsel kısıtları ve farklı 
kozmolojileri anlatılacaktır. EMSG modeli çerçevesinde hep var olan bir vakum enerjisi düşüncesine alternatif olarak, 
vakum enerjisinin soğuk karanlık maddeden evrenin geç döneminde üretildiği bir mekanizma üzerinde durularak, 
sonuçları tartışılacaktır.   
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