
Dört temel do¤a kuvvetinden biri

olan güçlü etkileflmenin kuram› Kuan-

tum Renk Dinami¤i’ne göre, kritik bir

s›cakl›¤›n ve baryon yo¤unlu¤unun

üstünde madde, kuark ve gluonlara

ayr›flarak maddenin yeni hali olarak

kabul edilen kuark-gluon plazmay›

oluflturur. 

Kuarklar, proton ve nötron gibi çe-

kirdek parçac›klar›n›, tafl›d›klar› “renk

yükü” sayesinde çeflitli bileflimlerle

oluflturan en temel madde parçac›kla-

r›. Gluonlar ise, kuarklar› birbirine

ba¤layan kuvvet tafl›y›c› parçac›klar.

Bilim adamlar›na göre, büyük patla-

madan birkaç mikrosaniye sonra ev-

ren kuark-gluon plazmas› durumun-

dayd›. Yeryüzünde kuark-gluon plaz-

mas›n› inceleyebilmemizin tek yolu,

yüksek enerjilerde a¤›r iyonlar› çarp›fl-

t›rmak. Ancak bu çarp›flmalar sonu-

cunda detayl› bilgi edinmek o kadar

da kolay de¤il. Tüm deneylerde gözle-

nen tek fley h›zland›r›c› tünellerde

parçac›klar›n yüksek enerjilerde çar-

p›flt›r›lmas›yla oluflan parçac›klar sa-

¤ana¤›. Fizikçiler atomlar›n çekirde¤i-

ni oluflturan proton ve nötron gibi

parçac›klar olan her nükleon bafl›na

200 GeV (milyar elektronvolt) enerjili

a¤›r iyonlar› çarp›flt›r›p, oluflan atefl to-

pundan ç›kan parçac›klar› inceleye-

rek, kuark-gluon plazmas›n› gözlemle-

meye çal›fl›yorlar. Kuark-gluon plazma

sinyallerini belirleyebilmek için çok

say›da uluslararas› iflbirli¤iyle çal›flma-

lar yap›lmakta.

‹sviçre’deki Avrupa Parçac›k Fizi¤i

Laboratuvar› (CERN) ve Amerika’daki

Brookhaven Ulusal Laboratuvar›’nda

yap›lan deneylerde kuark-gluon plaz-

mas›n›n varl›¤›na iflaret eden güçlü

kan›tlar elde edilmifl bulunuyor.

Neden Renkli Kuarklara 

‹htiyac›m›z Var?
Kuarklar›n üç tür renk yüküne sa-

hip oldu¤unun ilk iflareti, üç u (yuka-

r›) kuark›n temel durumu olan delta

Δ++ (uuu) ve üç s (garip) kuark›n temel

durumu olan omega Ω-(sss) baryonla-

r›n›n varl›¤›. Bu baryonlar içindeki u

ve s kuarklar Pauli D›flarlama ‹lkesine

göre farkl› kuantum say›lar›na sahip

olmal›d›r. Fakat Δ++ ve Ω- baryonlar›n-

daki kuarklar temel durumda bulun-

du¤undan ayn› kuantum say›lar›na sa-

hipmifl gibi görülürler. Bu sorunu or-

tadan kald›rmak için 1969’da Nambu

ve Gell-Mann birbirlerinden ba¤›ms›z

olarak her bir kuark›n üç ayr› renkli

kopyas› olmas› gerekti¤ini iddia etti-

ler. Di¤er deyiflle her bir kuark k›rm›-

z›, mavi ve yeflil diye adland›r›lan üç

farkl› durumda bulunabilir. Ancak bu

renklerin bildi¤imiz renklerle hiçbir il-

gisi yoktur. Gözlenen hadronlar, üç

rengin tümünü ya da bir renk ve bir

antirenk içerdi¤inden renksizdir. Böy-

lece Δ++ ve Ω- baryonlar›ndaki üç ku-

ark farkl› renklere sahiptir ve art›k Pa-

uli D›flarlama ‹lkesi ihlal edilmemekte-

dir. Ayr›ca, antikuarklar da antirenk

yüküne sahip bulunuyorlar. 
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