
Çarp›flt›r›c›lar proton ve anti-pro-

tonlar› birbirine çarpt›rarak büyük pat-

lamadan bu yana ortal›kta görünme-

yen parçac›klar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤-

l›yorlar. Çarp›flt›r›lan parçac›klar k›sa-

c›k bir zaman dilimi içinde patlayarak

belirli kombinasyonlarda daha hafif ve

kararl› akrabalar›na dönüflüyorlar.

Araflt›rmac›lar da detektörlerde bu ka-

rarl› yap›lar› ar›yorlar. Bu günlerde en

çok peflinde olunan› Higgs bozonu. As-

l›nda Higgs bozonunun a¤›rl›¤› bilin-

seydi onu bulmak kolay olurdu, ancak

Standart Model bize Higgs bozonunun

a¤›rl›¤› konusunda bir bilgi vermedi¤i

için araflt›rmac›lar Higgs bozonunu

baflka ipuçlar›ndan bulmaya çal›fl›yor-

lar. Fizi¤e göre bir parçac›¤›n tafl›d›¤›

enerji miktar› ünlü E=mc2 ba¤›nt›s›

gere¤i, o parçac›¤›n kütlesiyle iliflkili-

dir. Bu bize ayn› zamanda parçac›k

çarp›flmas› için gerekli olan enerji mik-

tar›n› da verir. Eldeki bilgilerden

Higgs bozonunun kütlesinin 140 ve

160 GeV (milyar (giga) elektron volt)

aras›nda bulundu¤u tahmin ediliyor.

Bir GeV, ayn› zamanda durgun halde-

ki bir protonun kütle-enerji miktar›. 

Asl›nda Higgs bozonunu bulmak

için  Illinois ABD’de bulunan Fermi

National Accelerator laboratuar›nda

baflka bir koldan Tevatron adl› çarp›fl-

t›r›c›da deneyler yap›lm›flt›. Bu deney-

lerde üst kuark bulunmufl ve Higgs’le

etkileflim halinde oldu¤u düflünülen

baflka parçac›klara da ulafl›lm›flt›.

Higgs boznunu bulmak için yap›lacak

olan ATLAS deneyi için de bir çal›flma

program› yap›ld›. Mart ay›nda son hali-

ni alan bu programa uymaya çal›flan

araflt›rmac›lar LHC’yi ilk önce 10

TeV’a (10 Trilyon Elektron Volt) ayar-

layacaklar, yani tasarlanm›fl oldu¤u 14

TeV’nin alt›nda çal›flt›racaklar. Bunlar

Tevatron h›zland›r›c›s›n›n 10-14 kat›-

d›r. Tevatron h›zland›r›c›s› da halen ev-

rende kütlenin kayna¤›n› oluflturan

Higgs bozonunu aramay› sürdürüyor. 

Bu arada, ATLAS’ta ifllere yo¤un

bir biçimde devam ediliyor; öncelikle

yap›lan çal›flma program›na uyulup

uyulamayaca¤› merakla bekleniyor.

Çünkü geçen y›l bir aksilik ol mufl ve

LHC’nin dairesel bir flekilde protonlar›

›fl›k h›z›na yak›n h›zlarda çevirebilen

süperiletken m›knat›slar› sorun ç›kar-

m›flt›. 

Parçac›¤›n Babas›

CERN’de
Deneylere bafllamadan önce kap›la-

r›n› son kez aç›k tutan CERN’deki

dünyan›n en büyük h›zland›r›c›s›

LHC’yi Nisan ay›nda 50.000 kifli ziya-

ret etti. Bu ziyaretçilerden bir tanesi

çok özeldi. Higgs bozonunu bulmak

CERN’den 
Haberler
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Bu sat›rlar› okudu¤unuz s›rada Cenevre’nin hemen d›fl›nda 27 km’lik halka tünelin m›knat›slar›
superiletken s›v› helyumla mutlak s›f›r›n hemen üstünde 2 Kelvin dereceye kadar so¤utulmufl
olacak. Bir ay boyunca sürecek olan bu süreçten sonra araflt›rmac›lar bu halkan›n içine z›t

yönlerde gidecek çift proton demetleri koyacak. Bundan iki ay sonraysa bu iki proton demetini
birbirine çarp›flt›rmak için itecekler ve dünyan›n en güçlü parçac›k h›zland›r›c›s› olan Büyük

Hadron Çarp›flt›r›c›s› (LHC - Large Hadron Collider) çal›flmaya bafllayacak.
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için yap›lacak olan deneyinin bafllama-

s›ndan önce asl›nda çarp›flt›r›c› içinde

bir Higgs gözlemlendi. Ancak bu

Higgs, bozonunu ortaya atan ve ismini

veren Peter Higgs’den baflkas› de¤ildi. 

78 yafl›ndaki profesörün LHC’ye

olan ilk ziyaretinin ard›ndan yap›lan

bas›n toplant›s›nda Higgs “Taray›c›n›n

büyüklü¤ü bafl döndürücü – foto¤raf-

larda görülenden çok daha etkileyici.”

dedi. Higgs ayr›ca, dünyadan farkl› ül-

kelerin bu projeye kat›lmas›n›n ve

farkl› yerlerde üretilen parçalar›n bir

araya getirilmesinin etkileyici bir bafla-

r› oldu¤una de¤indi. Higgs, bozonun

ve mekanizmas›n›n nas›l iflledi¤i konu-

sunda katk›lar› bulunan iki bilim ada-

m› Robert Brout ve Francois Englert’i

de anmadan geçmiyor. Bu üçlü, iflle-

yen mekanizmay› aç›kl›¤a kavufltur-

duklar› için flimdiden pek çok prestijli

ödülü kazand›lar. 

Önerdi¤i bir parçac›¤› bulmak için

infla edilen LHC Higgs’i büyülemifl.

1960’larda Higgs mekanizmas›n› öner-

di¤inde, kuram›n›n ilk baflta kuflkuyla

karfl›land›¤›n› hat›rl›yor ve flöyle ekli-

yor: “Çal›flmalar›ma ilk bafllad›¤›mda

bu konu asl›nda çok da revaçta de¤il-

di, Avrupa k›tas› S-matrisi kuram› üze-

rine yo¤unlaflm›flt›”... 1960 y›l›nda par-

çac›¤› kuramsal olarak buldu¤unda,

makalesini yay›nlanmas› için Physics

Letters adl› dergiye göndermifl, ancak

o zamanlar CERN’de görevli olan der-

ginin editörü makaleyi reddetmifl. O

zamanlar S-matrisi üzerine çal›flan oda

arkadafl›, Higgs makalesinin son halini

yay›nlad›ktan sonra CERN’i ziyaret et-

mifl. Higgs’in yapt›¤› çal›flmalar›n Av-

rupa’da kuflkuyla karfl›lanmas›n›n ne-

deninin konunun parçac›k fizi¤iyle il-

gili olup olmad›¤›n›n anlafl›lmad›¤› ko-

nusunda onu uyarm›fl. Higgs de bunun

üzerine kuram›n›, parçac›k h›zland›r›-

c›larda bulunabilece¤ini gösteren me-

kanizmayla birlikte anlatm›fl ve ard›n-

dan makalesi Physical Review Letters

adl› dergide yay›nlanm›fl. 

Günümüzde art›k Higgs’in kuram›-

na kat›lan bilim adamlar›n›n say›s› hiç

de o günlerdeki kadar az de¤il. Higgs,

maddenin molekül, atom ya da kuark

gibi en küçük parçac›klar›na ayr›ld›-

¤›nda kütlenin neden yok oldu¤unu

aç›klamak için çal›flmalar›na bafllam›fl.

Büyük Patlama s›ras›nda maddenin

a¤›rl›ks›z oldu¤unu ve patlamadan he-

men sonra kütleye sahip oldu¤unu ile-

ri sürmüfltü. Buna da bir alan›n neden

oldu¤unu ve parçac›klar bu alan içeri-

sinden geçerken alan›n onlar› a¤›rlafl-

t›rd›¤›n› söylemiflti. Higgs alan› olarak

adland›r›lan görünmez alan›n büyük

patlaman›n ard›ndan ilk milisaniyeler-

de ortaya ç›kt›¤› düflünülüyor.Bu alan

olmasayd› maddenin uzayda serbestçe

dolaflaca¤›n› ve y›ld›z ya da gezegenle-

rin oluflamayaca¤›n› iddia etmiflti. 

Higgs LHC’nin bozonu gelecek y›-

l›n May›s ay›nda, yani 80 yafl›na girdi-

¤inde bulaca¤›na inan›yor: “%90 ora-

n›nda bulunur” diyor ve bunu 80. yafl

gününde alabilece¤i en iyi arma¤an

olarak görüyor.  

LHC’de büyük patlama sonras›nda-

ki durum ve koflullar yarat›larak,

Higgs bozonunun pefline düflülecek.

Ancak milyarlarca çarp›flman›n sonuç-

lar› her ne kadar çok geliflmifl bilgisa-

yarlar taraf›ndan analiz edilse de, her

fleyin çok h›zl› gerçekleflti¤i bu süreçte

Higgs bozonu, elde edilen veriler aras›-

na saklanm›fl olabilece¤i ve bu bilgile-

rin incelenmesinin de biraz daha za-

man alabilece¤i de düflünülüyor.

“Keflif makinesi” olarak nitelendiri-

len LHC’den elde edilen bilgiler ›fl›¤›n-

da çeflitli varsay›mlar›n geçerli olup ol-

mad›¤› görülecek. Ortaya ç›kan bilgi-

ler, varolan kuramlar›n kan›tlanmas›

yan›nda yepyeni ufuklar da açacak.

Öngörülen zaman çizelgesine göre

program afla¤›daki gibi bir seyir izleye-

cek:  

2009 

Süpersimetrinin bir baflka hali, bili-

nen parçac›klar› iki kat›na ç›kt›¤› stan-

dart modelin daha geliflmifl hali.

2010 -2011

Higgs bozonu, standard modelin

son parças›.

2012

Uzay-zaman›n farkl› boyutlar›. (Bir-

çok model bulunmaktad›r bizim bildi-

¤imiz olanakl› olanlardan yaln›zca biri-

dir)

2014

"Kompozit olma hali" ya da proton

ile nötronlar› oluflturan ve bölünmez

oldu¤u düflünülen kuarklar›n içinde

di¤er parçac›klar›n bulunmas›.

Bu noktadan sonra LHC, "super"

LHC fleklinde gelifltirilirse

2017

Süpersimetrinin daha yüksek ener-

jili biçimleri

2019

Bildi¤imiz dördün d›fl›nda (elektro-

manyetizma, zay›f ve fliddetli çekirdek

kuvvetleri ile kütleçekim kuvveti) bafl-

ka yeni kuvvetler.
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