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S u n u ş

Kuantum Teorisi Özel Görelilik Teorisi ile buluşuyor:

Doğanın gizemli nesnesi
antimadde

Günümüzde evrenin yapısına ve işleyişine ilişkin bildiğimiz tüm bilimsel bilgiler
çok taze ve hemen tümü 20. yüzyılın ürünü olup en yenisi mikroevrenin standart
modelidir. Bu teori 20. yüzyılın son çeyreğinin bir ürünü ve henüz tam
anlamıyla tamamlanmış da değil. Bunun için bu teorinin en belirleyici ögesi olan
Higgs parçacığının gözlenmesi gerekiyor. Dolayısı ile tüm gözler CERN’deki LHC
hızlandırıcısına çevrilmiş durumda; heyecanla bekliyoruz.

M

odern bilimin oluşumu uygarlık tarihi perspektifinden
bakıldığında çok
yeni bir etkinlik.
Copernicus’un güneş merkezli evren
moelini 1543 yılında ortaya atmasıyla
başlayan bilimsel devrim, 5000 yıllık

20. asrın başında Einstein,
Poincare ve Minkowski’nin
çalışmalarının sonucu
olarak uzay ve zamanın
aslında o zamana dek
bilindiği gibi farklı tabiatta
olmadıkları, uzay-zaman
denilen tek bir kavram
altında birleştirilebileceği
anlaşıldı.

yazılı tarih bağlamında bakıldığında
daha dün gibi yeni bir olay. Hele buna
evrimlerini tamamlamış ilk modern
atalarımızın yeryüzünde yürümeye
başladığı 500 bin yıllık pespektiften
bakıldığında bu olayların ne denli
kısa süre önce oluşan genç devrimler
olduğunu daha iyice takdir edebili-

5

riz. Klasik fiziğin Newtonun sentezi
ile tamamlandığı tarihten (Principia
Mathematica, 1686) günümüze geçen süre ise topu topu 325 yıl. Mikro
evrenin, gizlerine ulaşabilmemiz günümüzden ancak 80-90 yıl önce gerçekleşmiş. Günümüzde çağdaş bilim
adına özellikle parçası olduğumuz evrenin yapısına ve işleyişine ilişkin bildiğimiz tüm bilimsel bilgiler çok taze
bilgiler ve hemen tümü 20. yüzyılın
ürünü. Bunlardan en yenisi mikroevrenin standart modeli. Bu teori 20.
yüzyılın son çeyreğinin bir ürünü ve
henüz tam anlamıyla tamamlanmış
da değil. Bunu için bu teorinin en
belirleyici ögesi olan Higgs parçacığının gözlenmesi gerekiyor. Dolayısı
ile tüm gözler CERN’deki LHC hızlandırıcısına çevrilmiş durumda; heyecanla bekliyoruz.
Bu devrimlerin en önemlilerinden
biri klasik paradigmayı temelinden
değiştiren Kuantum Teorisi. Bu gün
enformasyon-bilgi teknolojileri devrimi olarak haklı bir şekilde adlandırılan ve yaşamı, dünya tarihindeki
diğer devrimlerle (tarım ve sanayi
devrimleri) kıyaslandığında bile ina-

CP korunumlu bir simetri
olsaydı, şu anda parçası
olduğumuz evren
tamamen bambaşka bir
yer olurdu; içinde ne
galaksilerin, ne yıldızların,
ne güneş sistemimizin ve
dolayısıyla ne de bizim
olmadığımız kozmik bir
çöl. Yani doğada bir
simetri yasası olarak
CP’nin ihlal edilmiş olması
insanlık açısından çok iyi
bir şeydir.

nılmaz ölçekte değiştiren devrimin temelinde yatan bilimsel devrim ise hiç
kuşkusuz Kuantum devrimidir. Bu
teorinin inşası 1926’da tamamlanmıştı. Ancak öykü o noktada bitmemişti
ve hemen ele alınması gereken başka
problemler vardı. Örneğin ışık hızına
yakın hızlarda hareket eden nesnelerin Kuantum Teorisinin kurulması
gerekiyordu. Bu da Kuantum Teorisi
ile Einstein’in Özel Görelilik Teorisinin birleştirilmesini gerektiriyordu.
Gerçekten de 20. yy'da Bilimsel
devrimlerinin en önemli bir diğeri
Einstein’ın 1905 yılında geliştirdiği ışık hızına yakın hızlarda hareket
eden nesnelerin hareketini betimleyen “Özel Görelilik Teorisi” dir. Einstein duran bir gözlemci ile düzgün
hızla hareket eden bir gözlemcinin
ışık hızı için aynı değeri bulmalarının
uzay gemisindeki bir saatin yerdekilerden daha farklı bir hızla işlemesiyle
mümkün olacağını gördü. 1900 lerin
başındaki ışık hızına ilişkin bu bulgu
200 yıldır hükmünü sürdüren klasik
paradigmayı temelinden sarsmıştı.
Şöyle ki, uzay ve zamana ilişkin yaklaşık 250 yıllık kavramların radikal
bir şekilde değişmesi gerekiyordu. 20.
asrın başında Einstein, Poincare ve
Minkowski’nin çalışmalarının sonucu
olarak uzay ve zamanın aslında o zamana dek bilindiği gibi farklı tabiatta

olmadıkları, uzay-zaman denilen tek
bir kavram altında birleştirilebileceği
anlaşıldı. Zamanı uzay gibi bizleri kuşatan, çevreleyen bir şekilde görmesek
de, bunun duyularımızın günlük yaşamda algıladığı hızların çok küçük
olmasının bir sonucu olduğu, çok
büyük hızlarda herşeyin radikal bir
biçimde değiştiği anlamına geliyordu
bu birleştirme.
Bu iki devrimsel teorinin birleştirilmesi 1926’da Paul Dirac tarafından
başarıyla gerçekleştrildi. Bu göreli
Kuantum Teorisinin en önemli sonuçlarından bir tanesi antimaddenin
varlığını öngörmesidir. Antimaddenin varlığının Dirac tarafından bu
şekilde teorik olarak ortaya konulmasından 7 yıl sonra 1933 yılında
Anderson tarafından deneysel olarak
gözlemlenmesiyle bunların da fiziksel
olarak mevcudiyeti kanıtlanmış oldu;
yani elektron ne kadar fizikselse onun
anti parçacığı olan pozitron da o kadar fizikseldi. Bu keşif 20. yüzyılın en
önemli fiziksel keşiflerinden biridir.
Bu sayıdaki "Anti Madde" başlıklı
yazımda el verdiğince ayrıntılı bir biçimde anlattığım gibi anti maddenin
fiziksel olarak doğada mevcudiyeti
başlangıçta CP ile gösterilen yeni bir
tür simetri ile ilişkilendirilmesine yol
açmıştır. Ancak kısa bir süre sonra
bunun kesin bir simetri olmadığı, çok
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zayıf bir biçimde de olsa ihlal edildiği
anlaşılmıştır. CP simetrisinin bu yıkılışı günümüze kadar geçen 47 yıldır
yüksek enerji fiziği araştırmalarının
en önemli problemlerinden birisi olarak önümüzde durmaktadır. Bu kırılma mekanizmasının nasıl gerçekleştiğini tam olarak henüz bilmiyoruz.
Bildiğimiz bir şey var ki, bu da bu
simetrinin iyiki kırılmış olduğu. Zira
CP korunumlu bir simetri olsaydı, şu
anda parçası olduğumuz evren tamamen bambaşka bir yer olurdu; içinde
ne galaksilerin, ne yıldızların, ne güneş sistemimizin ve dolayısıyla ne de
bizim olmadığımız kozmik bir çöl.
Yani doğada bir simetri yasası olarak
CP’nin ihlal edilmiş olması insanlık
açısından çok iyi bir şeydir.
Evrende bir yerlerde antimadde
toplayabilseydik her halde çok hoş
olurdu. Zira madde ile antimadde
karşılaştıklarında birbirlerini yok etmeleri sonucu bunların durgun kütle enerjilerinin en az iki katı kadar
(2mc2) enerji açığa çıkaracağı için
bu yeni ve müthiş bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkardı. Ne var ki
günümüzde hala nedenini anlayamadığımız bir şekilde evrende kullanılabilecek hazır bir antimadde kaynağı

Bildiğimiz bir şey var ki,
bu da bu simetrinin iyiki
kırılmış olduğu. Zira CP
korunumlu bir simetri
olsaydı, şu anda parçası
olduğumuz evren
tamamen bambaşka bir
yer olurdu.
yoktur. Dolayısı ile bir enerji kaynağı
olarak kullanılabilmesi için öncelikle
anti maddenin hatırı sayılır miktarlarda üretilmesi gerekir. Olabilir mi?
Neden olmasın. 1926 yılına kadar
mikroevrenin işleyiş yasalarının yani
Kuantum Teorisi ve daha kapsamlı şekli olan göreli Kuantum Teorisi
hakkında pek fazla bilgimiz yoktu ve
bu bilgiler olmadan da yaşam kimilerince pek ala devam ediyordu. Uzunca bir süre bilim camiasında bile “alt
tarafı teori canım” muamelesine maruz kalan bu teorinin 20. yüzyılın son
çeyreğinde ortaya çıkan ve tarihin en
büyük teknolojik devrimi olduğunu
herkesin rahatça kabul edeceği Enformasyon ve Komünikasyon teknolo-

Hanry POINCARE (1854 - 1912)

Paul DIRAC1902 -1854)

jilerinin temelini oluşturmuş olması,
antimaddenin de bir gün dünyanın
en önemli sorunu olan enerji sorununu çözebilecek teknolojilere temel
oluşturmayacağını kim bilebilir ki.
Derginin bu sayısında da çağdaş
fiziğin bu çok önemli konusunu,
anti madde konusunu kapak konusu olarak ele alıyoruz. Konu tarihsel
ve teorik perspektiften benim (N. K.
Pak) yazımda ele alınıyor. Doç. Dr.
K. Cankoçak’ın yazısı bir anlamda
deneysel perspektiften bu ilk yazıyıyı
tamamlayıcı nitelikte. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezindeki (CERN)
LHC hızlandırıcısının işlemeye başlamasıyla parçacık fiziği konusunda pek
çok yeni buluş beklentisine girdiğimiz
bu evrede, Türk okuycusunu bu çok
ilginç konulardan haberdar etmek
amacıyla bir süredir sürdürdüğümüz
bir programın bir parçası bu sayıdaki
kapak konumuz.Yakın geçmişte tüm
modern fiziğin temelini oluşturan
Kuantum ve Özel Görelilik teorilerini olduğu kadar daha uç noktalardaki
Mikroevrenin Standard Modelini ve
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu konularını da kapak konusu yapıp değerli okuyucuların bilgilerine
sunmuştuk. Bu yazılarla insanlarımız
günün kısır ve yapay gündemlerinden
bir an için uzaklaştırıp evrenin gizemleri üzerinde düşündürmeye başlayabilirsek ne mutlu bize.

