
Madde Egemenli¤ine
Daha Net Aç›klama
ABD’nin Stanford Do¤rusal H›zland›r›c› Mer-
kezi’nde (SLAC) BABAR deneyini yürüten çe-
flitli uluslardan biliminsanlar›, madde ve karfl›-
madde aras›nda dramatik davran›fl farklar›n›
ortaya koyan yeni sonuçlar aç›klad›lar. Sonuç-
lar›n, Büyük Patlama’da madde ve karfl›mad-
denin eflit miktarda ortaya ç›km›fl olmas›na
karfl›n, neden evrende yaln›zca maddenin gö-
rüldü¤ü sorusunun daha doyurucu biçimde
aç›klanmas›na yard›mc› olaca¤› düflünülüyor. 
SLAC’deki  PEP-II h›zland›r›c›s›, elektronlarla,

bunlar›n karfl›madde eflleri olan pozitronlar›,
›fl›¤›nkine çok yak›n h›zlara ulaflt›rd›ktan son-
ra kafa kafaya çarp›flt›r›yor. Çarp›flma sonucu
B mezon ve karfl›-B mezon denen  egzotik
a¤›r parçac›k çiftleri ortaya ç›k›yor. Madde ve
karfl› maddenin bu ender görülen türleri çok
k›sa ömürlü olduklar›ndan saniyenin çok k›sa
kesirleri içinde kaon ve piyon denilen daha ha-
fif atomalt› parçac›klara bozunuyorlar. BABAR
detektörü de bu hafif parçalar› belirliyor. E¤er
madde ile karfl›madde aras›nda bir fark olma-
sayd› hem B mezonlar›n hem de karfl›-B me-
zonlar›n ayn› bozunma yolunu izlemesi gere-
kirdi. Oysa, BABAR ekibi bozunma oranlar›
aras›nda dikkat çekici farklar belirlemifl. 
Deneyde 200 milyon B ve Karfl›-B mezonu-
nun bozunma izlerini inceleyen araflt›rmac›lar
madde ve karfl›madde aras›nda çarp›c› bir asi-
metri gözlemifller. BABAR ekibinin sözcüsü
Marcello Giorgi, “B mezonlar›n›n kaon ve pi-
yonlara bozundu¤u 910 olgu belirledik; an-
cak, karfl›-B mezonlar›ndan ayn› davran›fl› gös-
terenlerin say›s› 696 ç›kt›” diyor.
Gerçi hem BABAR’da, hem de daha baflka de-
neylerde madde-karfl›madde asimetrisinin ka-
n›tlar› daha önce de ortaya konmufltu; ama
bu asimetri ilk kez B mezonlar›yla karfl›-B
mezonlar›n›n ayn› son duruma bozun-
malar›n›n basit say›m›yla gösterilmifl oluyor.
Bu etkiye do¤rudan Yük-Parite (CP) ‹hlali
deniyor ve de¤eri %13 olarak ölçülmüfl
bulunuyor. Benzer bir etki kaonlarla karfl›
kaonlar›n bozunmalar›nda da gözleniyor; an-
cak bu de¤er çok daha küçük, milyonda 4
olarak ortaya ç›k›yor. 
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Karanl›k enerji, kütleçekiminin tersi bir etki-
ye sahip oldu¤u ve evrenin genifllemesinin
h›zlanmas›na neden oldu¤u düflünülen gi-
zemli bir enerji. Evrendeki tüm enerjinin yak-
lafl›k dörtte üçünü oluflturdu¤u hesaplanan
bu enerjinin olas› kaynaklar›ndan biri boflluk-
taki kuantum dalgalanmalar. Kuantum meka-
ni¤i, bofllukta parçac›k çiftlerinin kendilikle-
rinden ortaya ç›k›p hemen birbirlerini yok et-
melerini öngörüyor. Ancak baz› fizik-
çiler, bu parçac›klardan baz›lar›-
n›n yok olmaktan kurtularak
karanl›k enerjiyi meydana
getirdiklerini düflünüyorlar.
Londra Queen Mary Üni-
versitesi’nden matematiksel
fizikçi Christian Beck ve
Quebec’deki (Kanada)
McGill Üniversitesi’nden Mic-
hael Mackey, karanl›k enerjiyi iz-
lemek için ille de büyük teleskoplarla
kozmolojik gözlemler gerekmedi¤ini söylü-
yorlar. Boflluktaki kuantum çalkant›lar, labo-
ratuvarda da gözlenebilir. Örne¤in bu çalkan-
t›lar bir vakumla ayr›lm›fl iki metal plakan›n
“Kazimir etkisi” denen bir olguyla birbirini
çekmesine yol aç›yor. Ayr›ca Josephson köp-
rüsü denen ve iki süperiletken aras›na yerlefl-
tirilmifl bir yal›tkandan oluflan düzeneklerde-

ki parazitin bir bölümünün de karanl›k ener-
jiden kaynakland›¤› düflünülüyor. 
Beck ve Mackey’e göre e¤er karanl›k enerji
vakum dalgalanmalar›ndan kaynaklan›yorsa,
bunlar›n enerji yo¤unlu¤u, karanl›k enerjinin
astronomik gözlemlerden hesaplanan yo¤un-
lu¤uyla ayn› olmal›. Josephson köprüsündeki
parazitin enerji yo¤unlu¤unun hesaplanmas›,
her ferkanstaki enerjinin toplanmas› anlam›-

na geliyor.  Bu flimdiye kadar bir tril-
yon hertz’e kadar yap›lm›fl. Bu öl-

çümlerin karanl›k enerjinin koz-
molojik ölçümlerle belirlenen
yo¤unlu¤uyla örtüfltü¤ü gö-
rülmüfl. Beck ve Mackey, bu
durumda daha yüksek fre-
kanslarda enerji yo¤unlu¤u-

nun s›f›ra düflmesi gerekti¤ini,
e¤er bu gerçekleflmezse, karanl›-

k enerjinin kayna¤›n› baflka yerler-
de aramam›z gerekti¤ini söylüyorlar. 

Araflt›rmac›lara göre daha önce boflluk çal-
kant›lar›yla ilgili olarak yap›lan tahminler ku-
ramsal olarak kal›rken, Josephson köprüsü
yaklafl›m› do¤rudan ölçülebilen bir büyüklük
verecektir. Beck “Deney hem ucuz, hem de
kolay gerçeklefltirilebilir nitelikte” diyor. 
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Masa Üstünde
Karanl›k Enerji 

Frans›z ve ‹talyan fizikçiler, Alp da¤la-
r›n›n alt›nda 1 milyon ton saf su dolu
bir nötrino detektörünün ön tasar›m
çal›flmalar› için hükümetlerinden onay
ald›lar. 400 milyon euroya malolmas›
beklenen “Megaton Detektör”, kesin
onay ald›¤› taktirde 10 y›lda bitirilecek.
‹talya’daki Gran Sasso laboratuvar› ile
birlikte “Avrupa Ortak Laboratuvar›”
projesinin bir parças›n› oluflturmas›
planlanan detektörün çeperleri onbin-
lerce ›fl›k alg›lay›c›s›yla donat›lacak.
Bunlar, nötrinolar›n ender etkileflimle-
ri sonucu ortaya ç›kacak elektrik yük-
lü parçac›klar›n su içinde yol al›rken
ç›kard›klar› Çerenkov ›fl›¤›n› saptaya-
cak. Detektör, Günefl kaynakl› nötrino-
lar›n yan›s›ra atmosferde kozmik ›fl›n-
lar›n etkisiyle oluflan nötrinolar› ve sü-
pernova patlamalar›nda ortaya ç›kan

yüksek enerjili nötrinolar› inceleyerek
nötrino sal›n›m› olgusunu netlefltirme-
ye çal›flacak. Hedeflerden biri de bu
parçac›klarla ilgili olarak flimdiye ka-
dar belirlenemeyen ve evrendeki mad-
de ve karfl›madde eflitsizli¤inden kay-
nakland›¤› düflünülen iki parametre-
nin ölçülmesi. 
Ama megaton detektörün en ilgi çeki-
ci hedefi, proton bozunumunu gözle-
mek. Protonlar›n  en az 1032 y›l ortala-
ma ömrü oldu¤u düflünülüyor. Temel
do¤a kuvvetlerini özdefllefltirmeyi he-
defleyen Büyük Birlefltirme Kuramlar›,
protonlar›n elektron ve piyon gibi da-
ha hafif parçac›klara bozunmas›n› ön-
görüyor. Mega detektörün, proton bo-
zunmas›n› befl y›l içinde
saptayabilece¤i düflünülüyor. 
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