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Bir parçac›k var parçac›ktan içerü:

Büyük Hadron
Çarp›flt›r›c›s›'ndan beklentiler
“Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›s›”, do¤ay› anlamak ad›na yap›lagelmifl en büyük
giriflimlerden biridir. Bu deneyin sonuçlar›n›n, mevcut paradigman›n
çeliflkilerinin nas›l giderilece¤ini ortaya ç›kartmas›n› beklemekteyiz. Di¤er
taraftan, erken evren koflullar›n›n yarat›l›p test edilecek olmas›, bugünkü
evrenin nas›l mümkün olabildi¤ini bizlere tan›tlayacakt›r.
1. Girifl

C

Bu geliflim, bu de¤iflim,
bu yenilenme yap›lmakta olan ve gelecekte
yap›lacak bilimsel
çal›flmalarla devam
edecek ve insanlar›n
yaflam›n› yenileyip
flekillendirmeyi
sürdürecektir.

opernicus'la bafllayan
ve Kepler'in astronomi
ve astroloji aras›ndaki
ayr›m› ortaya ç›karan
“ampirik kurallar›” ile
devam eden ve Newton'un bu kurallar›n
“yasalaflmas›” ile sonuçlanan çal›flmalar› hiç kuflkusuz insanl›k tarihinin en
önemli “bilimsel devrimi” olmufltur. Bu
dönemlerdeki çal›flmalar esas itibar›yla
do¤an›n yasalar› oldu¤unu ve bizlerin
de parças› oldu¤u bütün maddi varl›¤›n
bu yasalara uymak durumunda oldu¤unu göstermifltir. Aradan geçen yüzy›llar
boyunca süregelen bilimsel araflt›rmalar
do¤ay› çeflitli yönlerden ayr›nt›l› ve yüksek hassasiyetle anlamam›z› sa¤lam›flt›r: yeni yasalar, yeni madde türleri,
maddenin yeni halleri, yeni y›ld›z ve galaksiler ve daha birçok yeni fiziksel olgu,
olay ve durum. Bu “keflif ve anlama” süreci insan›n do¤a olaylar› üzerindeki
kontrolünü art›rm›fl, yol açt›¤› “teknoloji”
yoluyla insanlar›n yaflamlar›n› tümden

de¤ifltirmifl; televizyon izlemek, telefon
etmek, uça¤a binmek, ameliyat olmak
gibi birçok “olanak ve gereksinim” yaratm›flt›r.
Bu geliflim, bu de¤iflim, bu yenilenme yap›lmakta olan ve gelecekte yap›lacak bilimsel çal›flmalarla devam edecek
ve insanlar›n yaflam›n› yenileyip flekillendirmeyi sürdürecektir. Bu ba¤lamda
günümüzün belki de en önemli bilimsel
olay› ‹sviçre'nin Cenevre kentinde kurulu Avrupa Nükleer Araflt›rma Merkezi
(CERN) taraf›ndan henüz bafllat›lm›fl
olan Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›s› (LHC)
deneyi ya da deneyler kümesidir. Çarp›flt›r›c›n›n ismindeki “büyük”, onun alan
ve enerji olarak büyüklü¤ünü; “hadron”
k›sm› ise, onun atom çekirde¤inde bulunan parçac›klar› (yani protonlar› ve içinde 82 tane proton bulunan kurflun iyonlar›n›) çarp›flt›rmaya dayal› olmas›n›
gösterir. ‹lk aflamada proton-proton çarp›flmas› çal›fl›lacak, ileri aflamalarda ise
kurflun iyonlar›n›n çarp›flmas› incelenecektir.

52

Nas›l tekerle¤i bulan ilk insan bunun
büyük mesafelere erimi kolaylaflt›raca¤›n›, nas›l 580 y›l önce en kapsaml› y›ld›z
kataloglar›ndan birini oluflturan Ulu¤
Bey bunun evreni anlamak için çok
önemli bir ad›m oldu¤unu, nas›l 130 y›l
önce indüksiyonu keflfeden Faraday bunun jeneratörleri do¤uraca¤›n›, nas›l 110
y›l önce elektronu bulan Thompson bunun bir parçac›klar silsilesinin ilk üyesi
oldu¤unu, nas›l 80 y›l önce belirsizlik ilkesini ortaya atan Heisenberg bunun
nanoteknolojiye dek uzanan bir çok “atomalt›” olay›n temel iflleyifl yasas›n› teflkil
etti¤ini bilmiyorlard›ysa, bugünün fizikçileri de LHC'de yapacaklar› bilimsel kefliflerin neler olaca¤›n› ve bunlar›n yol açacaklar› teknolojik sonuçlar› henüz bilmemektedirler. Mevcut tüm bilgi birikimimiz,
ki deneylerle do¤rulanm›fl birçok kavram
ve olgudan oluflmaktad›r; birtak›m kavramsal ve gözlemsel çeliflkiler ve sorunlar içerdi¤idir. Bu sorunlar ve çeliflkilerdir
ki LHC'den neler beklememiz konusunda bizlere yol gösterirler.
LHC ulaflabildi¤i enerji seviyesi, veri
iflleme için gereken bilgisayar a¤›n›n büyüklü¤ü, evrenin ilk anlar›n› yoklayabilme gücü ve gerektirdi¤i uzmanl›k seviyesi bak›mlar›ndan tarihin en iddial› ve
en büyük deneylerinden biridir. ‹nsanl›¤›
yepyeni bilimsel bulufllar›n efli¤ine getiren LHC'yi tart›fl›rken onun özelliklerini
ve ondan beklentileri ayr›flt›rarak tart›flmak daha ayd›nlat›c› olacakt›r. Afla¤›da
önce bir cihaz olarak LHC de¤iflik yönlerden tan›t›lacak, ard›ndan LHC'den bilimsel anlamda beklentilerimiz aç›klanacak ve son olarak da birtak›m riskli durumlar tart›fl›lacakt›r.

LHC ulaflabildi¤i enerji
seviyesi, veri iflleme için
gereken bilgisayar a¤›n›n
büyüklü¤ü, evrenin ilk
anlar›n› yoklayabilme gücü ve
gerektirdi¤i uzmanl›k seviyesi
bak›mlar›ndan tarihin en
iddial› ve en büyük
deneylerinden biridir.

ATLAS dedektörü

1. Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›s›
LHC yirmi y›l› aflk›n bir süredir planlanan, parça parça kurulan ve en nihayetinde bu y›l Eylül ay› itibariyle çal›flmaya bafllam›fl, yaklafl›k 4 milyar _'ya malolmufl bir bilimsel ölçüm cihazlar› park›d›r. LHC, üzerinde ayn› anda birçok farkl› deneyin yap›labildi¤i bir deneyler sitesi olup bu deneylerin bir k›sm› ayn› ifllevi görürken kalan k›sm› da de¤iflik araflt›rmalar için amaçlanm›flt›r. LHC'de yeni
parçac›klar proton-proton çarp›flmas›
yoluyla elde edilecektir. LHC temelde iki
ana k›s›mdan oluflmaktad›r: “H›zland›r›c› ve Dedektörler”.

a) H›zland›r›c›
H›zland›r›c› sistemi bir dizi alt h›zland›r›c›lardan oluflur. ‹lk aflamada hidrojen
atomlar› standart hidrojen tüplerinden
al›narak elektronlar ay›klan›r ve hidrojenin çekirde¤ini oluflturan protonlar
(elektrondan 1840 kat a¤›r ve onunla z›t
yüke yani pozitif yüke sahip parçac›k) bir
do¤rusal h›zland›r›c›ya gönderilir. Protonlar bu h›zland›r›c›dan ç›kt›klar›nda
›fl›k h›z›n›n yaklafl›k % 30'una kadar h›zlanm›fl olurlar. Ifl›k h›z›n›n saniyede
300.000 km oldu¤u hesaba kat›l›rsa protonlar›n h›z› hakk›nda daha iyi bir fikir
edinilebilir. Protonlar bu do¤rusal h›zland›r›c›dan ivmelendirici bir sisteme al›n›r
ve buradan ç›kt›klar›nda h›zlar› ›fl›k h›z›n›n yaklafl›k % 92'sine ulafl›r. Bir sonraki aflamada protonlar sinkrotrondan

(manyetik ve elektrik alanlar› senkronize
olarak kullanan bir h›zland›r›c› türü) geçirilir ve ›fl›k h›z›n›n % 99.998'i bir h›zla
LHC'nin 27 km. uzunlu¤unda, halka fleklinde ve yerin ortalama 100 m. alt›ndan
geçen ana tüneline, yar›s› saat yönünden yar›s› da z›t yönden girerler. Protonlar burada 20 dakika süre ile dönerler ve
LHC'nin gerektirdi¤i flekilde ›fl›k h›z›n›n
% 99.9999991'i bir h›za ulafl›rlar. Bu
geçmiflte laboratuar koflullar›nda hiç
ulafl›lmam›fl muazzam bir h›zd›r. Gerçekten de bu h›za ulaflt›¤›nda protononun enerjisi durgunken sahip oldu¤unun
yaklafl›k 7000 kat›na ç›kar. Bununla birlikte bu enerji de¤eri günlük yaflamda
harcad›klar›m›zdan çok daha azd›r. Örne¤in resim çerçevesini asmak için duvara çivi çakarken bu enerjiden çok daha fazlas›n› harcar›z. Fakat, çivinin duvara girmesini sa¤layan harcad›¤›m›z
enerjinin kendisi de¤il enerjinin yo¤unlu¤udur. Bunu anlamak için çivinin ucunun
sivri de¤il de küt oldu¤unu hayal etmek
ve bu durumda çiviyi çakman›n ne kadar
zor olaca¤›n› düflünmek yeterlidir.
LHC'deki h›zland›r›c›y› bu kadar özel k›lan bu enerjiyi çivinin ucunun katrilyonda
biri küçüklü¤ünde bir cisme yani protona
yükleyebilmesidir.
H›zland›r›c›lar protonlar› belli bir h›z
ve yörüngede tutabilmek için m›knat›slar
kullan›r. LHC'de toplam 9300 m›knat›s
bulunmaktad›r. Yeterince güçlü manyetik
alan oluflturmak için üzerinden 12 bin
amper ak›m geçen, mutlak s›f›ra yak›n
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yani - 270 santigrat derecede so¤utulmufl süperiletken tellerden faydalan›lmaktad›r. Bütün h›zland›rma sistemini
bu derecede so¤utabilmek için toplam
96 ton s›v› helyum kullan›lmaktad›r. Protonlar hemen hemen mutlak bofllukta
hareket ederler. Zira normal koflullarda
çevrede bulunan hava molekülleri böylesine hassas bir çarp›flt›r›c›n›n çal›flmas›n› engeller. Her proton demeti topaklar
halinde haz›rlan›r ve topaklar aras›nda
ortalama 7 m. mesafe bulunur. Bu topaklama ifllemi için protonlara radyo frekans›nda enerji veren, -269 santigrat derecede süperiletken kovuklar kullan›l›r.
Proton topaklar›n›n bulunduklar› bölge
dünyan›n en so¤uk yeridir; hatta d›fl
uzay bofllu¤undan bile daha so¤uktur.
Genel olarak her proton demetinde 2808
topak, her topakta 100 milyar proton bulunur. Protonlar 27 km.lik LHC tünelinde
bir saniyede 11000 kez dönerler ve bir
saniyede 600 milyon çarp›flma oluflur.
Topaklar›n uzunluklar› ve kal›nl›klar› sabit olmay›p yer yer de¤iflir. Kafa kafaya
çarp›flma olas›l›¤›n› art›rmak için dedektörlerin bulundu¤u bölgelerde insan saç›
kal›nl›¤›na kadar inceltilirler.

b) Dedektörler
Dedektörler z›t yönden gelen proton
topaklar›n›n çarp›flt›¤›, çarp›flma sonucu
protonlar›n parçalan›p alt parçac›klar›n›n
(ki “kuark” olarak isimlendirilen parçac›klardan ve kuarklar› kararl› bir flekilde bir
arada tutan zamk anlam›na gelen “gluon” adl› kuvvet ileten parçac›klardan oluflur) kendi aralar›nda çarp›flarak bilinen
veya yeni parçac›klar›n oluflumuna yol
açt›¤› ve oluflan bu parçac›klar›n b›rakt›klar› izler ve enerjiler yoluyla özel alg›lay›c›lar ile tespit edildikleri cihazlar bütünüdür. H›zland›r›c›n›n protonlar› oldukça yüksek enerjilere h›zland›rm›fl olma-

ATLAS, 46 m. uzunlu¤u ve 25
m. yüksekli¤i ile yap›lagelmifl
en büyük dedektör özelli¤ine
sahiptir ve bu dedektör
üzerinde yaklafl›k 3500
araflt›rmac› çal›flmaktad›r.

LHC'nin 27 km.lik ana tüneli üzerinde 6 farkl› dedektör (di¤er bir deyiflle 6 farkl› deney)
yer almaktad›r.

s›ndan dolay› geçmiflteki düflük enerjili
çarp›flt›r›c›lar›n oluflturmaya güç yetiremedikleri yeni parçac›klar›n LHC'de üretilmesinin çok daha kolay olmas› beklenmektedir. Dedektörler yeni parçac›klar›n,
yeni etkileflme türlerinin bizzat gözlenip
ölçüldü¤ü cihazlar olup LHC için kritik
öneme sahiptirler.
LHC'nin 27 km.lik ana tüneli üzerinde 6 farkl› dedektör (di¤er bir deyiflle 6
farkl› deney) yer almaktad›r: Yeni parçac›klar› direkt ve karfl›laflt›rmal› olarak
arayacak olan ATLAS ve CMS dedektörleri, kuark-gluon plazmas›n› oluflturarak
erken evren koflullar›n› (evren henüz bir
mikrosaniye yafl›ndayken) laboratuvar
koflullar›nda oluflturup test edecek olan
ALICE dedektörü, hadron fizi¤i özellikle
de B-mezon fizi¤i araflt›rmalar› yapacak
olan LHCb dedektörü, protonlar›n giriflim saçaklar› oluflturmas› durumunu inceleyecek olan TOTEM detektörü ve
son olarak da yüksek enerjili kozmik
›fl›nlar›n tepe enerjisini laboratuvar koflullar›nda oluflturarak ölçecek olan
LHCf deneyi.
Görüldü¤ü üzere, her dedektör belli
fiziksel niceliklerin ölçümü ve belli fiziksel olaylar›n gözlemi hedeflenerek kurulmufltur. Bu dedektörlerden her birini
elektronik yap›, iflleyifl ve ilgili fiziksel ni-

celiklerin ölçüm tekni¤i anlam›nda tart›flmak mümkündür. Ancak biz burada daha çok CMS/ATLAS ile ALICE dedektörlerinden söz edece¤iz. ALICE dedektörü, kuark-gluon plazmas›n› araflt›rmak
üzere tasar›mlanm›flt›r. Kuarklar›n ve
gluonlar›n yüksek s›cakl›k ve bas›nç alt›nda proton gibi, B-mezon gibi hadronlar› oluflturmak yerine, plazma olarak
adland›r›lan maddenin de¤iflik bir halini
oluflturmalar› beklenmektedir. Büyük
Patlama'n›n hemen ard›ndan evrenin bu
halde oldu¤u düflünülmektedir ve ALICE
bu kozmolojik olay› laboratuvar koflullar›nda oluflturup analiz edecektir. ALICE
bize evrenin bebeklik dönemi hakk›nda
önemli bilgiler verecektir. Kuark-gluon
plazmas›n›n oluflmas›n› sa¤layabilmek
için proton yerine her biri 82 tane proton
içeren kurflun iyonlar› çarp›flt›r›lacakt›r.
LHC'nin kurflun-kurflun çarp›flt›r›c›s› olarak çal›flmas› proton-proton sürecinde
benzer flekilde yürütülmektedir.
ATLAS ve CMS, birbirlerinin bulduklar› sonuçlar› do¤rulayacak flekilde tasar›mlanm›fl genel amaçl› iki ayr› dedektördür. Bu dedektörler proton-proton çarp›flmas›ndan ç›kacak ürünleri özelliklerine göre ayr›flt›r›p s›n›flayacak ve bilinenlerin d›fl›nda yeni parçac›klar›n oluflup
olmad›¤›n› araflt›rmam›za izin verecek
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verileri sa¤layacaklard›r. ATLAS, 46 m.
uzunlu¤u ve 25 m. yüksekli¤i ile yap›lagelmifl en büyük dedektör özelli¤ine sahiptir ve bu dedektör üzerinde yaklafl›k
3500 araflt›rmac› çal›flmaktad›r. CMS
ise ölçüm tekni¤i itibar› ile daha küçük
boyuttad›r. CMS'in m›knat›s sistemi 10
bin ton demir içermekte olup bu miktar
Eyfel kulesindekinden daha fazlad›r.
CMS'de de 3500'den fazla kifli çal›flmaktad›r. Bu dedektörlerin veri üretme h›z›
hakk›nda bir fikir sahibi olmak için bir y›lda üretecekleri verinin yaz›ld›¤› CD'lerin
dünyadan aya yol olaca¤›n› bilmek yeterlidir. Bu verilerin bilgisayarlarda depolanmas› ve ifllenmesi ciddi bir sorun
oluflturmaktad›r. Bulunan çözüm ise elde edilen verilerin dünya üzerinde çok
çeflitli ülkeleri ve kurumlar› içeren GRID
adl› bilgisayar a¤›na da¤›t›lmas› ve gerekti¤inde ilgili bilgisayarlardan okunarak kullan›lmas› fleklindedir. GRID a¤›
ayn› zamanda sa¤l›k alan›nda da kullan›lacakt›r.
Her dedektör amac›na göre de¤iflik
özelliklere sahip olmakla birlikte bütün
dedektörlerde temel bileflenler birbirine
benzerdir. Tipik bir dedektördeki bileflenler, yakalanmak istenen parçac›klar›n
özelliklerine göre s›ralanm›flt›r. Bu ba¤lamda, yukar›da an›lan her bir dedektör
çok say›da alt dedektörlerden oluflur.
Modern mühendislik bilgileri gere¤ince
dedektörler genel olarak bir petrol varili
fleklinde olup bir proton topa¤› varilin kapa¤›, öteki de varilin taban› yönünden
gelir ve varilin orta k›sm›nda çarp›fl›rlar.
Çarp›flmadan ç›kan parçac›klar›n ço¤unlukla varilin gövdesi yönünde s›çramalar› beklenir. Çarp›flma esnas›nda
üretilen yeni parçac›klar daha önceki

Geçen yüzy›l›n ortalar›ndan bu
yana yap›lan çal›flmalar
göstermifltir ki “elektrik” ve
“zay›f” kuvvetler elektronun
büyüklü¤ü civar›ndaki
mesafelerde birleflip tek bir
kuvvet yasas›na, “elektrozay›f”
kuvvete, dönüflmektedirler.

çarp›flt›r›c›larda üretilemeyecek kadar
a¤›r olduklar› için çok k›sa ömürlüdürler
ve h›zla daha hafif parçac›klara bozunurlar. Esasen dedektörün görüp görece¤i bildi¤imiz elektron, foton, hafif hadronlar ile müondur (elektron gibi ama ondan çok daha a¤›r bir parçac›k). Bundan
dolay› dedektör verileri içinde yeni parçac›klar› aramak, kardaki ayak izlerinden ilgili kiflinin göz rengini, saçlar›n›n
uzunlu¤unu, yafl›n› vs. tahmin etmeye
benzer. Bu oldukça karmafl›k bir veri
analizi ifli olup temel prensip dedektördeki verileri kullanarak ilgili olay› geriye
do¤ru kurup bozulan ana parçac›¤›n yeni mi yoksa bildi¤imiz bir parçac›k m› oldu¤una karar vermektir.
Dedektörlerin üzerlerinden geçen
parçac›¤› alg›lamak için kulland›klar› temel bileflenler flöyledir.
‹z sürücü dedektörler: Bunlar parçac›klar›n elektrik yükleri dolay›s›yla b›rakt›klar› izleri takip ederler ve parçac›¤›n h›z›n› ve etkileflme noktalar›n› belirlememizi sa¤larlar. Müonlar dedektörün
d›fl çeperinde bulunan bu tür cihazlar ile
yakalan›rlar.
Kalorimetreler: Bunlar genel olarak
parçac›klar› so¤urarak onlar›n enerjilerini ölçen cihazlard›r. Hadronlar için ayr›
elektron ve foton için ayr› kalorimetreler
mevcuttur.
Parçac›k belirleyicileri: Bunlar yayd›klar› radyasyon yoluyla parçac›klar›n
kimliklerini belirlemeye yarayan cihazlard›r. Bu temel bileflenler esas olarak her
6 dedektörde de bulunur.

2. Beklentiler
Karac'o¤lan Elif'ini bize tarif ederken
“ya¤an kar›n Elif için tozdu¤unu”, “yayla
çiçe¤inin Elif, diye koktu¤unu”, “ak ellerin Elif, diye yazd›¤›n›”, “yeflil bafll› örde¤in Elif, diye yüzdü¤ünü” k›sacas› çevresinde olup biten her güzel fleyin Elif için,
Elif'e dair oldu¤unu belirtir. Elif ile kastedilenin Tanr› oldu¤u yorumunu bir kenara b›rak›rsak, Karac'o¤lan'›n muhtemelen hiç görmedi¤i Elif'i belki hiç de böyle
biri de¤ildir. Belki de Elif yüzü günefl yan›¤›, elleri nas›rl› bir Yörük k›z›d›r ve hiç
kimsenin onun için bir fley yapt›¤› yoktur.

Bugün fizikçilerin LHC karfl›s›ndaki durumu Karac'o¤lan'›nkinden çok farkl› de¤ildir. Farkl› olan fley, fizikçiler LHC yard›m› ile Elif'lerinin düflünegeldikleri, bekleyegeldikleri, düflleyegeldikleri gibi olup
olmad›¤›na bakacaklar›d›r.
Fizikçilerin Elif'ini tarif edebilmek için
do¤ay› anlama düzeyimizi, mevcut paradigmadaki eksik gedikleri, olmas› gerekti¤i halde yerinde bulunmayanlar› belirlemek gerekir. ‹nsanl›k, tarih boyunca
esas olarak “Nelerden oluflur?” ve “Bir
arada tutan fley nedir?” sorular› çerçevesinde do¤ay› anlamaya çal›flm›flt›r.
Say›s›z deneyler ve deneylere öneri, öngörü ve yorum getiren kuramsal çal›flmalar göstermifltir ki madde çok az say›da ve oldukça küçük yap›tafllar›ndan
oluflmaktad›r. Di¤er bir deyiflle hava, su,
atefl ve toprak bir metrenin on milyarda
biri büyüklü¤ündeki atomlardan; atomlar
kendilerinden on bin kat küçük çekirdek
ile bir milyar kat küçük elektronlardan;
çekirdek ise kendinden on kat daha küçük nötron ve protonlardan oluflmaktad›r. Böylesi küçük varl›klar›n davran›fllar› günlük hayatta gözlemledi¤imiz cisimlerinkinden çok farkl›d›r. Konumlar› ne
kadar yüksek hassasiyetle ölçülürse h›zlar› o kadar az hassasiyetle bilinebilir;
hem dalga hem parçac›k özellikleri gösterirler; devinim esnas›nda belli bir yörünge izlemezler; verilen bir durumdan
di¤erine geçerken gözlenemeyen “aradurumlar” yaflarlar. Bu prensipler bütünü
“kuantum mekani¤i” olarak adland›r›l›r.
Öte yandan, do¤an›n bütünlü¤ü ve iflleyifli dört temel kuvvet yasas›na (gök cisimlerinin düzenini sa¤layan “çekim”
kuvveti, atomun düzeninden sorumlu
“elektrik” kuvveti, çekirde¤i bir arada tutan “ye¤in” kuvvet ile çekirde¤in karars›zl›¤›na yani radyoaktiviteye yol açan
“zay›f” kuvvet) dayanmaktad›r.
Geçen yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana
yap›lan çal›flmalar göstermifltir ki “elektrik” ve “zay›f” kuvvetler elektronun büyüklü¤ü civar›ndaki mesafelerde birleflip
tek bir kuvvet yasas›na, “elektrozay›f”
kuvvete, dönüflmektedirler. Bu birleflme
sistemlerin enerjileri artt›kça simetrilerinin de artmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Daha aç›k bir deyiflle, bu olay bir kare
masan›n gözümüzün alg› s›n›r›ndan da-
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ha h›zl› döndürüldü¤ünde yuvarlak masa gibi görünmesine benzetilebilir. Gerçekten de bir kare masa sadece kesikli
dönmeler alt›nda de¤iflimsiz kal›rken yuvarlak masa küçük veya büyük bütün
dönmeler alt›nda de¤iflmeden kal›r. Bugün fizi¤in en önemli sorunlar›ndan biri
kare masay› yuvarlak masaya tamamlayacak olan parçalar›n, yani yeni parçac›klar›n kuramsal olarak öngörülüp deneysel olarak gözlenmesidir. Eksik parçalar, Elif'te bulmay› bekledi¤imiz fleylerdir.
Kuramsal aç›dan eksik parçalar›n
bulunmas›nda temel k›lavuz “elektrozay›f” kuvvetin kuantum etkileri alt›nda kararl› davranamay›p kuram›n geçerlilik s›n›r› büyüdükçe küçülüp gerçeklerle ba¤daflmayacak flekilde zay›flamas›d›r.
Gerçekten de e¤er eldeki yap› sicim kuram›n›n ›skalas›na kadar geçerliyse
elektrozay›f kuvvet çekim kuvveti mertebesine kadar zay›flar. Hiç kuflkusuz bu
kabul edilebilir bir durum de¤ildir; zira
elektrozay›f kuvvetçe belirlenen nükleer
reaksiyonlar sürekli oluflmaktad›r (atom
bombas› vard›r ve yap›lmaya devam
edilmektedir). Dolays›yla, fizikçilerin Elif'i
öncelikle ve öncelikle elektrozay›f kuvvetteki bu karars›zl›¤› önlemeli, onu kuantum etkilerine karfl› tahkim etmelidir.
Sonuç olarak LHC'de görüp tan›may› bekledi¤imiz Elif'i flöyle tarif edebiliriz:
1) Elektrozay›f kuvveti tarif eden kuramsal yap›, bütün uzay› dolduran
“Higgs” ad› verilen bir da¤›l›m› öngörür.
Bütün parçac›klar bu da¤›l›m›n çökele¤i
ile etkileflerek kütle kazan›rlar. Bu da¤›l›m ile çökele¤i aras›ndaki fark Higgs
parçac›¤› ad›n› verdi¤imiz elektrik yükü
olmayan yeni bir parçac›k olarak ortaya
ç›kar. E¤er do¤ay› do¤ru olarak anlam›flsak bu parçac›k LHC'de karfl›m›za

E¤er süpersimetri do¤an›n
temel iflleyifl yasas› ise, bu
kardefl parçac›klar›n LHC'de
direkt gözlemlenmesini,
kütlelerinin ve etkileflme sabitlerinin ölçülmesini bekleriz.

ç›kmal›d›r. Ancak bu özellik olsa olsa sadece Elif'in kalbi olabilir. Zira Higgs'i bulmak, kütlesini ölçmek kavramsal aç›dan
yetersizdir. Çünkü, yukar›da da aç›kland›¤› gibi, önemli olan elektrozay›f kuvveti kuantum etkilerine karfl› koruyan veya
daha do¤ru bir deyiflle Higgs'in ölçtü¤ümüz de¤erde kütleye sahip olmas›n›
sa¤layan mekanizmay› keflfetmektir.
E¤er kuantum etkilerini yumuflatan bir
mekanizma yoksa Higgs'in ölçüldü¤ü
de¤erde bir kütleye sahip olmas› olanaks›zd›r. Dolays›yla Higgs'in bulunmas›
ancak Elif'in kalbini oluflturur; kalpsiz vücut olmaz ancak kalp tek bafl›na da bir
fley ifade etmez. Önemli olan Elif'e vücut
veren, elektrozay›f etkileflmeleri kararl›
hale getiren mekanizman›n LHC'de keflfedilmesidir.
2) Elif'in vücudunu oluflturan yani
elektrozay›f kuvveti kuantum etkilerine
karfl› kararl› k›lan mümkün mekanizmalardan biri süpersimetridir. “Süpersimetri”, temelde her parçac›¤›n bir kardefli olmas›n› öngörür; öyle ki parçac›k bir
çember etraf›na tam bir tur at›nca iflaret
de¤ifltiriyorsa kardefli de¤ifltirmez (ya da
tersi). Bu ba¤lamda mevcut her kuark
için bir kardefl, elektron için bir kardefl,
foton için bir kardefl, gluon için bir kardefl, ... fleklinde yeni bir parçac›klar silsilesi oluflur. E¤er süpersimetri do¤an›n
temel iflleyifl yasas› ise, bu kardefl parçac›klar›n LHC'de direkt gözlemlenmesini, kütlelerinin ve etkileflme sabitlerinin
ölçülmesini bekleriz. LHC deneyleri için
yap›lan simülasyon çal›flmalar›nda en
çok analiz edilen “süpersimetrik Elif”
yaklafl›m›d›r.
3) Elif'e vücut verebilecek di¤er bir

yaklafl›m “ek uzay boyutlar›”n›n bulunmas›d›r. Öyle ki elektrozay›f kuvvetin zay›flamas›, di¤er bir deyiflle Higgs çökele¤inin kabul edilebilir s›n›rlar›n d›fl›na taflmas› çok boyutlu uzay›n Newton çekim
sabitinin Higgs kütlesinin hemen üstünde bir de¤er almas› ile de önlenebilir. Ek
uzay boyutlar›, sicim kuram›ndan al›fl›k
oldu¤umuz bir kavramd›r; ancak sicim
kuram›n›n aksine burada söz konusu
olan ek boyutlar oldukça büyük olup bir
kaç mm. kadar uzun olabilir. Böylesi bir
Elif de elektrozay›f kuvveti kararl› k›lar
ve kabul edilebilir bir senaryo oluflturur.
Süpersimetriden sonra en çok çal›fl›lm›fl
LHC senaryosu ek uzay boyutlar›d›r. En
basit haliyle LHC'de belli çarp›flma genliklerinin anormal de¤erler almas›n›,
yüksek boyuttaki graviton (çekim kuvvetini ileten parçac›k) ile etkileflmelerin kay›p enerji sinyaline sebep olmas›n› bekleriz.
4) Elif'in vücudu için di¤er bir yaklafl›m ise kuvvet benzeri yeni bir etkileflmenin (ki “teknirenk” olarak adland›r›l›r)
bulundu¤unu ve bu ek kuvvet sayesinde
Higgs parçac›¤›n›n bildi¤imiz hadronlar
gibi bir tak›m alt parçac›klardan oluflan
bir yap› oldu¤unu iddia etmektir. Böylesi
bir sistem de elektrozay›f kuvveti kuantum etkilerinden korur. Elif e¤er böyle bir
yap› veya onun türevi niteli¤indeki “küçük Higgs” tipi bir model ise, yine bir yeni parçac›klar silsilesi görmeyi bekleriz
LHC'de. LHC için yap›lan simülasyon
çal›flmalar›nda bu seçenek de tart›fl›lmaktad›r.
5) Elif'in vücudu süpersimetrik, ek
uzay boyutlu veya teknirenk yap›lar›ndan bambaflka bir yap›da da ç›kabilir.
Böylesi bir durum son 30-40 y›lda oluflmufl bilimsel birikim aç›s›ndan, daha
do¤ru bir deyiflle do¤an›n do¤all›¤›n› anlamak aç›s›ndan, belli ölçüde hataya
düfltü¤ümüzü, do¤ay› anlamakta baflar›s›z oldu¤umuzu gösterir. Böylesi bir senaryo mevcut paradigmada sert bir k›r›lmaya iflaret edebilir. Elif hiç beklemedi¤imiz ve düflünmedi¤imiz bir flekilde de
olabilir.
Sonuç olarak, fizikçiler LHC'de kalbi
Higgs, vücudunun geri kalan› ise yukar›da say›lan dört seçenekten biri olan bir
Elif beklemektedirler. E¤er LHC'de
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Higgs parçac›¤› bulunamazsa -ki bu “cehennem” senaryosu olurdu- her fleyi yeni bafltan düflünmemiz, eski hesaplar›
kar›flt›rmam›z gerekebilir.
Öte yandan astrofizik/kozmolojik
gözlemler evrendeki toplam maddenin
yaklafl›k % 26's›n›n “Kara Madde” tabir
edilen, ›fl›k saçmayan ve ye¤in kuvvete
duyars›z bir yap›dan olufltu¤unu göstermektedir. Kara Madde için aday olan
parçac›k, en az›ndan evrenin yafl› civar›nda bir ömre sahip olmal›d›r ve yukar›da say›lan seçeneklerden her biri, e¤er
gerçekçi olacaklarsa böyle bir parçac›¤a
sahip olmal›d›rlar. Örne¤in süpersimetrik
modeller böyle bir aday'a sahiptirler.

3. Felaket senaryolar›
Dünya bas›n›nda da s›kl›kla haber
olan birtak›m felaket senaryolar›ndan
görüldü¤ü üzere, Elif'in bir felaket ya da
daha abart›l› bir deyiflle dünyan›n sonu
olaca¤›n› ileri sürenler de vard›r. Dolay›s›yla bu türden senaryolar› k›saca inceleyerek böyle felakete yol açacak bir olay›n olup olmayaca¤›n› mevcut bilgiler
›fl›¤›nda tart›flmak tamamlay›c› olacakt›r.
Kozmik ›fl›nlar: Kozmik ›fl›nlar›n
enerjileri LHC'de protonun sahip oldu¤unun yaklafl›k 15 kat›d›r; bununla birlikte
LHC'de oldu¤u gibi ard›fl›k ve düzenli bir
parçac›k ak›fl› da yoktur. Dünyan›n yafl›
göz önüne al›nd›¤›nda, do¤an›n kendisinin zaten çok yüksek say›da LHC program›n› çoktan tamamlam›fl oldu¤u görülür. Kozmik ›fl›nlar›n dünya ve günefl ile
yapageldi¤i etkileflmeler flimdiye dek bu
gök cisimlerine her hangi bir zarar vermifl de¤ildir. Üstelik, CMS ve ATLAS dedektörleri kozmik ›fl›nlar ile test edilmifl
ve beklenenlerin d›fl›nda yeni bir olay
gözlemlenmemifltir. Böylesi yüksek
enerjili parçac›klar›n geçen 4 buçuk milyar y›l boyunca herhangi bir felakete yol
açmad›¤› dünyam›zda, LHC'den kaynaklanan özel bir tehlike beklemek gerçekçi olmazd›.
Mini karadelikler: LHC'deki protonlar›n enerjileri bir çarp›flt›r›c›da ulafl›lagelmifl en yüksek enerji olmakla birlikte,
Einstein'in genel görecelik kuram›nca
öngörülen Kara Delikler'i oluflturacak kadar enerjik de¤ildirler. Öte yandan e¤er

Elif, ek uzay-zaman boyutlar›ndan olufluyorsa kuramsal aç›dan LHC'de mini
Kara Delik'ler oluflmas› beklenebilir. Oluflan Kara Delikler'in Hawking radyasyonu yayarak buharlaflacaklar› bilinmektedir. Öte yandan, kuark gibi gluon gibi
parçac›klar yoluyla oluflacak bir mini Kara Delik tam da kara olmayacak ve üretme h›z›yla orant›l› olarak bozulacakt›r.
Bu anlamda mini Kara Delik'lerin özel bir
tehlike yaratmalar› beklenemez. Ancak,
bir faraziye olarak kararl›, tam bir Kara
Delik oluflabilir mi, diye sorulabilir. Bunun yan›t›, kuantum mekani¤inin temel
baz› ilkelerine riayetsizlik edilmedikçe
bu mümkün olamazd›r. Mini Kara Delik'lerin oluflmas› mümkün olsa bile bozulmadan kal›p da çevredeki materyal
varl›¤› yutmas›, kuantum mekanik çerçevede beklenemez.
Acayip madde: Yukar›da da aç›kland›¤› üzere ALICE deneyi kurflun iyonlar›n› çarp›flt›rarak kuark-gluon plazmay›
oluflturacakt›r. Benzer çarp›flmalar alt›n
iyonlar› ile çok daha düflük enerjilerde
Brookhaven laboratuvar›ndaki RHIC deneylerinde yap›lagelmektedir. ‹ddia odur
ki ALICE acayip madde (acayip anlam›na gelen ”strange” kuarklardan oluflan
madde) üretimine yol açacakt›r. Böylesi
“acayip” madde türleri üretilse bile yaklafl›k bir nanosaniye içinde bozulacaklard›r. Öte yandan, fiziksel analizler göstermektedir ki, acayip maddenin RHIC
(A¤›r ‹yon Çarp›flt›r›c›s›) deneylerinde
oluflma flans› LHC deneylerindekilerden
çok daha yüksektir ve e¤er mümkün olabilseydi flimdiye dek RHIC'de görülmeleri gerekirdi.

l›¤› önleyebilecek her senaryo do¤an›n
LHC'de gösterece¤i yüzü olabilir. Bu deneyin, insanl›k tarihi boyunca süregelen
“do¤ay› anlamak” adl› yolculu¤un ad›mlar›ndan yaln›zca biri ama önemli biri oldu¤u unutulmamal›d›r. LHC öncesinde
fizikçilerin mevcut bilgileri, Kaflgarl›'n›n
dünya haritas›ndaki gibidir: Ölçeksiz,
karmafl›k, yön bulmaya pek müsait olmayan, bilinenlerin bilinmeyenler hakk›ndaki öngörülerle tamamlanmas›yla
haz›rlanm›fl bir harita. Higgs parçac›¤›
Kaflgarl›'n›n itina ile koydu¤u “Adem'in
ayak izi” gibi vazgeçilmez önemli, temel
bir yap›tafl›d›r ve LHC'de gözlemlenmesini beklemekteyiz. Bununla birlikte haritam›z pek mu¤lakt›r.
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