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Temel Fizik Sabiti 
7 Milyar Y›ld›r Ayn›

Atomlar ve tüm kimyasal tepkimelerce
yay›nlanan ›fl›¤›n rengini etkileyen bir temel
sabitin 7 milyar y›ldan daha fazla bir süredir
de¤iflmedi¤i aç›kland›. ‹nce yap› sabiti, elektrik
ve manyetizman›n rol oynad›¤› neredeyse tüm
denklemlerde karfl›m›za ç›kan bir de¤er. Bu
denklemlere, atomlarca elektromanyetik
dalgalar›n (›fl›k) yay›nlanmas›n› aç›klayanlar da
dahil. 
Son y›llarda baz› kuramc›lar, evren yaflland›kça
bu sabitin de belli belirsiz bir de¤iflim
geçirdi¤ini, bunun da atom çekirdekleriyle,
çevrelerinde dolanan elektronlar aras›ndaki
çekimde bir de¤ifliklikle kendini göstermesi
gerekti¤ini öne sürmüfllerdi. Avustralyal› bir
grup gökbilimci de, uzak kuasarlardan
(merkezlerinde dev kütleli aktif karadelikler olan
gökadalar) gelen ›fl›¤›n bize daha yak›n
gökadalardan geçerken u¤rad›¤› so¤urulma
oran› üzerinde yapt›klar› ölçümlere dayanarak,
ince yap› sabitinin, evrenin bafllang›c›ndan bu
yana 100.000’de bir oran›nda artt›¤›n›
bildirmifllerdi. 
Yunan alfabesindeki alfa harfiyle gösterilen ince
yap› sabiti, asl›nda baz› kuramlara göre kozmik
zaman ölçekleri içinde de¤iflebilen baflka do¤a
sabitlerinin bir oran›. Elektronun elektrik
yükünün karesinin, ›fl›k h›z›yla Planck sabitinin
çarp›m›na bölünmesiyle elde edilen ince yap›
sabiti, son bir kurama göre ancak ›fl›k h›z›n›n
zaman içinde farkl›l›k göstermesiyle de¤iflebilir.
Karanl›k enerji ya da do¤a kuvvetlerini

birlefltirmeyi amaçlayan baz› kuramlar, özellikle
de tan›d›¤›m›z dört boyutun d›fl›nda yeni
boyutlar›n varl›¤›n› savunanlar›, ince yap›
sabitinin zaman içinde de¤iflece¤ini
öngörmekteydiler. California Üniversitesi
(Berkeley), California Üniversitesi (Santa Cruz)
ve Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvar›’nca
ortaklafla yürütülen DEEP2 adl› bir çal›flman›n
sonuçlar›ysa, ince yap› sabitinde herhangi bir
de¤ifliklik saptayamad›. Evrenin genifllemesi
sonucu 7-8 milyar ›fl›ky›l› uzakl›ktaki gökada ve
gökada kümelerini gözlemleyen ekip, ›fl›k

h›z›nda bir de¤ifliklik olup olmad›¤›n› belirlemek
için uzak gökadalar›n tayf›ndaki OIII
(elektronlar›ndan ikisini kaybetmifl oksijen)
yay›m çizgilerini incelemifl.
Ekip üyelerinden Jeffrey Newman’›n Amerikan
Fizik Derne¤i’nin toplant›s›nda yapt›¤›
aç›klamaya göre 4-7 milyar ›fl›ky›l› mesafe
içindeki 300 gökadadaki OIII çizgilerinde en
ufak bir de¤ifliklik yok. ‹nce yap› sabitinin de¤eri
de bugünkü yaklafl›k 1/137 de¤eriyle ayn›.
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Fizik

Mini Karadelik mi?

ABD’deki Brookhaven Ulusal
Laboratuvar›’nda Relativistik A¤›r ‹yon
Çarp›flt›r›c›s› (RHIC) deneylerini yürüten
biliminsanlar›, alt›n iyonlar›n›n
çarp›flmas›nda oluflan bir atefl topunun, bir
karadelik gibi davrand›¤›n› bildirdiler. Atefl
topunun çevredeki parçac›klar› so¤urdu¤u
ve Günefl’in yüzey s›cakl›¤›n›n (yaklafl›k
5.500 derece) 300 milyon kat› s›cakl›¤a
eriflti¤i aç›kland›. Atefl topu güçlü olmas›na
güçlü; ama (iyi ki) k›sa ömürlü. Ömrü bir
saniyenin trilyon kere trilyonda biri olarak
ölçülmüfl. 
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