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Yeni Bir Enerji Aray›ﬂ›

Antimadde
Son zamanlarda ünlü olmuﬂ bir yazar, Dan Brown, bir roman›nda, antimadde kullanarak Vatikan’› havaya uçurmaktan söz ediyor. Peki antimadde kullanarak böyle bir ﬂey yapmak mümkün
mü? Antimadde bir gün bu kitap kadar ünlü olacak m› bilmiyoruz, ama biliminsanlar› bu gizemli nesneleri elde edip de¤iﬂik kullan›m alanlar›n›n hizmetine sunmak için çabal›yor.
‹sviçre gibi bar›ﬂç›l›¤›yla ün salm›ﬂ
bir ülkede böylesi bir silah üretilmesi
düﬂüncesi tuhaf bir çeliﬂki gibi görülebilir. Atom bombas›n›n yaratt›¤› tahribat› yaratacak ölçüde güçlü bir patlama yaratabilmek için gereken anti
maddenin, bombada kullan›lan›n milyonda biri kadar olmas› yeterli. Bununla birlikte Cenevre’deki “parçac›k
fabrikas›nda”, bugüne dek çok az miktarda anti madde elde edilebildi. Yine
de, bu kadar bile insan›n gelecekte bu
kaynaktan ne tür kazançlar elde edilebilece¤ini görmesine yetti. Sözgelimi,
bilim adamlar› böylesine zengin bir
enerji kayna¤› olabilecek bu potansiyelin uzaygemilerinin yak›t› olarak kullan›labilece¤i görüﬂünü ortaya att›. Ayr›ca, t›p alan›nda da kanser hücrelerinin
anti maddeyle yok edilebilece¤i görüﬂü
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filizlendi. Bu egzotik madde yaln›zca
roket yapmak isteyen ordu mensuplar›n›n ya da t›p doktorlar›n›n ilgisini
çekmiyor. Ayn› zamanda kozmologlar
ve fizikçiler de bu maddenin peﬂinde.
Resmi ad› Avrupa Nükleer Araﬂt›rmalar Merkezi olan ancak daha çok Avrupa Parçac›k fizi¤i Laboratuvar› diye bilinen CERN’de, evrenin büyük patlama öncesi koﬂullar›n›n araﬂt›r›ld›¤› deneylerde malzeme olarak bu korku verici maddenin kullan›lmas› söz konusu
olmuﬂ. Anti madde diye bir ﬂeyin var
olabilece¤i düﬂüncesi, geçti¤imiz yüzy›l›n baﬂlar›nda, 1920’li y›llarda ortaya
ç›kt›. Bu fikri ilk ortaya atan ‹ngiliz fizikçi Paul Dirac’t›. O dönemde Einstein’›n görelilik kuram› biliniyordu. Buna göre madde ve enerji birbirine dönüﬂtürülebilir ﬂeylerdi. Kuantum fizi-

¤iyse henüz o kadar bilinen bir konumda de¤ildi. Einstein’›n denklemlerinin makroevreni aç›klamak için kullan›ld›¤› gibi, bu da mikroevreni aç›klamak için ele al›n›yordu. Bu dönemde
iki formülü birleﬂtirmek için ilk çabalar baﬂlam›ﬂt›. Dirac buna bir ç›k›ﬂ
noktas› bulmak istiyordu. Her iki kuram›n da geçerli oldu¤u matematiksel
formüller ve denklemler geliﬂtirdi. Ad›na elektron denen parçac›klar üzerine
denklemler haz›rlarken, tuhaf bir ﬂeyler oldu¤unu gördü: ‹ki çözüm yolu
vard› ama bunlardan yaln›zca biri hemen kabul edilebiliyordu. Di¤eriyse, o
güne dek geçerli olan fizik kanunlar›yla uyuﬂmuyordu. Deneyimler matematiksel olarak ispatlanan her ﬂeyin gerçeklikle uygun olmas› gerekti¤ini gösteriyordu. Y›llar süren bu gizemli du-
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ruma sonunda ikinci bir çözüm bulundu. Yeni yap›lan aç›klama tümüyle yeni bir parçac›k tan›ml›yordu. Bu parçan›n kütlesi normal elektronla ayn›, yaln›zca elektrik yükü farkl› biçimdeydi.
Normalde elektron negatif yüklenmiﬂken, bu yeni parçac›k pozitif yüklüydü.
Bir elektronun aynadan yans›mas› gibi, bir “anti-elektron” olarak görüldü.
Dört y›l sonra 2 A¤ustos 1932’de bir
parçac›k detektörünün içinde bir antielektron belirdi. Pozitif yükünden dolay› bu parçac›¤a pozitron ad› verildi.
1955 y›l›ndaysa biliminsanlar› ilk kez
anti-protonlar› üretmeyi baﬂard›lar. Bugün art›k biliyoruz ki bütün parçac›klar›n bir karﬂ›t parçac›¤› var olabilir.
Dirac, 1933 y›l›nda Nobel Ödülü’nü
al›rken yapt›¤› teﬂekkür konuﬂmas›nda
Dünya’n›n antimaddeden de¤il de maddeden oluﬂuyor olmas›n›n bir rastlant›
olabilece¤ini söyledi. Evrendeki baﬂka
gök cisimlerinde bunun tersi durumlar
söz konusu olabilirdi. Baﬂka bir deyiﬂle
antigüneﬂler, anti gezegenler, hatta antiinsanlar ve canl›lar t›pk› bir resmin
negatifi ve pozitifi gibi var olabilirlerdi.
Peki Dirac bu görüﬂlerini neye dayanarak öne sürüyordu? Do¤a’da bulunan
simetri ve ünlü düﬂünür Kant’›n her pozitif ﬂeyin bir negatifi oldu¤u görüﬂü,
onun fikirlerini destekler nitelikteydi.
Simetri hakk›ndaki sars›lmaz düﬂünceler 1960’l› y›llarda ortaya ç›km›ﬂt›. CERN’de çal›ﬂan fizikçilerden Rolf
Landua, “Büyük Patlama baﬂlang›çta
muazzam ve simetrik bir enerji patlamas›yd›” diyor. “Bu patlama s›ras›nda
madde kadar antimadde de aç›¤a ç›km›ﬂt›.” Uzmanlar buna “yüklerin denkli¤i” ad›n› veriyorlar.
Bu standart model, bir noktada dirençle karﬂ›laﬂ›yor: Büyük Patlama
yaklaﬂ›k 15 milyar y›l önce olmuﬂtu.
Madde ve antimadde, oluﬂurken karﬂ›l›kl› elektrik yükleriyle yüklendiler ve
bir araya geldikleri anda birbirlerini
yok ettiler. Çarp›ﬂmalar› sonucunda
gama ›ﬂ›n›m› yayan enerji aç›¤a ç›kt›.
Simetri modeline göre madde ve antimadde birbirlerini yok etmek zorunda. Landua, bu noktada ﬂu sorular› soruyor “Neden büyük patlamadan sonraki ilk mikro saniyede madde ve antimadde parçac›klar› birbirlerini yok etmedi? Neden her ﬂey bir ›ﬂ›n›ma dönüﬂmedi? Biz insanlar neden maddeden oluﬂuyoruz da, ›ﬂ›k parçac›klar›
de¤iliz?”

Gökadalar›n, güneﬂ sistemlerinin ve
gezegenlerin oluﬂumunu araﬂt›rmac›lar “yüklenme eﬂitli¤i”nin ihlal edilmesi olarak görüyorlar. Ortaya ﬂöyle bir
senaryo sürüyorlar: “Büyük patlamadan saniyenin milyonda biri sonra zaman›n en büyük yok olmas› gerçekleﬂti. Parçac›klar›n ve anti parçac›klar›n
yüzde 99, 99999’u yok oldu. Patlamadan sonra geriye parçac›klar›n›n yaln›zca 30 milyarda biri kald›. Tüm y›ld›zlar› ve gezegenleri, yani bildi¤imiz
evreni oluﬂturan da bu geriye kalan
madde.
Bu akla hemen ﬂu soruyu getiriyor:
E¤er büyük patlama asimetrik olduysa, biz do¤a yasalar›n›n bir hatas› m›y›z? Evrenin plan›nda bir daha bir simetriye asla kavuﬂulamayacak m›?
E¤er böyleyse asimetrik fiziksel yasalar›n kan›tlar› nerede? Bu sorulara yan›t
arayan CERN araﬂt›rmac›lar›, simetrideki bu k›r›l›m› araﬂt›r›yorlar.
Antimadde üretilmesi çok yaﬂamsal,
ama oldukça da pahal›. Bir gram›n
milyarda biri antimadde üretebilmek
için NASA’n›n tahminlerine göre 6 milyar dolar gerekiyor. Normal koﬂullar
alt›nda bu gizemli madde dünyada bulunmuyor. Elde edilmesi için parçac›k
h›zland›r›c›lar›nda çok yüksek enerjili
parçac›klar›n birbirleriyle çarp›ﬂt›r›lmas› gerekiyor. Antimadde üretimi çok
da verimli bir süreç de¤il asl›nda. Sonuçta anti madde enerjisi elde etmek
için baﬂlang›çta çok büyük enerji harcanmas› gerekiyor. Antiproton üret-

Antimadde düﬂüncesini ortaya ilk kez
Paul Dirac atm›ﬂt›

mek için önce hemen hemen hiçbir
ﬂeyden oluﬂan protonlar üretilmesi gerekiyor. Sonra “boﬂluktan” antimadde
elde etmek için muazzam miktarda
enerji harcanmas› gerekiyor. CERN
araﬂt›rmac›lar› bir “proton-senkrotronu”u, yani protonlar› neredeyse ›ﬂ›k h›z›na yak›n h›zlara ulaﬂt›ran bir h›zland›r›c›yla, on santimetre uzunlu¤unda
ve üç milimetre kal›nl›¤›nda bir iridyum çubu¤a yönlendiriyorlar. Bu iﬂlemin sonunda birçok parçac›k ve antimadde aç›¤a ç›k›yor. Devasa manyetik
alanlarla s›n›rlanm›ﬂ 27 kilometrelik

CERN Araﬂt›rma Merkezi bir antimadde fabrikas› gibi çal›ﬂ›yor.
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halka biçimli bir vakum tünelinde, k›sa
bir süre içinde de madde ve antimadde
birbirini yok ediyor.
Antimadde üretmekle her ﬂey bitmiyor elbette. Biliminsanlar› ﬂimdi bu parçac›klar› depolay›p saklayabilmek için
yollar ar›yorlar. Pennysylvania Devlet
Üniversitesi, Temel Parçac›k Araﬂt›rmalar› Laboratuvar›’n›n yöneticisi Gerald
Smith bunlardan biri. Smith, CERN’de
üretilen antiprotonlar› ikinci ve daha
küçük manyetik alanlar› s›n›rlanm›ﬂ bir
halka içine gönderdi. Sonras›nda baz›
yavaﬂ parçac›klar› çok ince metal folyolar›n içinden geçirdi. Bu s›rada baz› parçac›k ve antiparçac›klar birbirlerini yok
etti. Bunun yan›nda negatif anti protonlar›n baz›lar› engeli aﬂmay› baﬂar›p daha yavaﬂlam›ﬂ olarak yollar›na devam
ettiler. Bu antimadde parçac›klar› tünel
içinde yollar›na devam ederken ayr›lm›ﬂ
negatif yüklü madde-elektronlar›n›n
oluﬂturdu¤u gaz bulutuna da rastlad›.
Antiprotonlar, eksi yüklerin çarp›ﬂmas›n›n ard›ndan baﬂlang›çtaki hareket
enerjilerini bir miktar daha kaybettiler.
Çevreleri manyetik alanlarla çevrelenmiﬂ, uçuﬂan gaz bulutu içinde bir tuza¤a düﬂmüﬂ gibi oldular. Sanki bir ﬂiﬂenin içine yaklaﬂ›k bir milyon anti parçac›k doldurulmuﬂ gibiydi. Bu da bir süpersilah ya da roket yak›t› olmak için
de¤il ama araﬂt›rmac›lar›n bilimsel
amaçlar› için yeterli bir miktard›. Bu
yöntemle bir milyar anti proton toplanam›yor. Çünkü anti protonlar›n ve elektronlar›n birbirlerini itme kuvveti çok
fazla. Peki bu miktar nas›l art›r›labilir?
Bu “toplama tuza¤›na” yaln›zca antiprotonlar› de¤il de tüm anti-atomlar›
göndermek daha iyi olabilir. Bunlar
elektrik yükü olarak nötr olaca¤› için
madde-elektronlar›nca itilmeyecek ve
böylece daha fazla antimadde elde edilebilecek. Peki bunun için hangi maddenin atomlar› kullan›labilir? “Anti-hidrojen üretilmesi yeni yollar açabilir” diyor
Smith. Sonuçta hidrojen her yerde var
ve çok geniﬂ bir kayna¤a sahibiz.
Anti-hidrojen atomlar›n›n üretilmesi
baﬂar›ld› ama bunlar›n depolanmas› konusunda henüz çok baﬂar›l› olundu¤u
söylenemez. ﬁimdiye dek anti-madde,
en fazla saniyenin 30 milyarda biri kadar bir süre yaﬂayabildi. Smith’in bu konuda anti-maddeyi uzun süre sabit tutabilmek için so¤utarak küçük damlac›klar ya da kristallerde yo¤unlaﬂt›rma çabas› içinde. Böylece su deposu büyüklüB‹L‹M ve TEKN‹K 76 Haziran 2005
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Anti parçac›klar

Antimadde üretiminde kullan›lan
“yakalama tuza¤›”

¤ündeki “toplama tuzaklar›ndan” elde
edilen anti-madde daha küçük depolama birimlerinde saklanabilir.
Bu depocuklar t›p alan›nda inan›lmaz geliﬂmelere yol açabilirler. Pozitron emisyon tomografisi (PET) için
radyoaktif izotoplar daha geniﬂ bir mesafeye taﬂ›nabilir. ﬁimdiye kadar PET
taray›c›lar› yaln›zca parçac›k h›zland›r›c›lar›na yak›n bölgelerde bulunabili-

yordu. “Taﬂ›nabilir bir anti-proton kab›
izotop üretimini bir yere ba¤l› olmaktan kurtarabilir” diye düﬂünüyor
Smith. Elbette t›p anti-maddeden baﬂka konularda da yararlanabilir. Sözgelimi tümörlerle mücadelede bunlar
kullan›labilir. Kanser hastalar›nda kullan›lan radyoterapi yöntemi gibi antimadde tedavisi uygulanabilir.
Anti-hidrojen kullan›m›nda neredeyse s›n›rs›z bir enerji, çok küçük bir
alana depolanabilir. Di¤er enerji biçimlerinin tersine, bir anti-hidrojen
tank› mikroskopik ölçüde küçük fakat
bir arac› uzun süre çal›ﬂt›rabilir. Pentagon, “Devrimci Mühimmat” bölümü
baﬂkan› Kenneth Edwards, “Bu gerçekleﬂti¤inde saf enerji elde etmiﬂ olaca¤›z” diyor. “Bu ayn› zamanda en temiz ve çok ucuz bir enerji kayna¤› olacakt›r” Bir küp ﬂeker kadar yak›t, 100
tonluk bir arac› uzaya f›rlatmaya yetecektir. Böyle bir enerjiyle insans›z
gözlem uçaklar›n› sürekli havada tutmak mümkün oldu¤u gibi Mars’a insanl› uçuﬂlar yapmak da çok kolaylaﬂacakt›r. Edwards’a göre bir anti-madde motorunun prototipi için daha 15
y›la ve 2 milyar dolara ihtiyaç var. Güvenli bir yak›t maddesi elde etmek için
gereken, anti-hidrojenin mutlak s›f›r
noktas›na kadar (-273 santigrat derece) so¤utulmas›. Böylece bu tuhaf buz
topunun atomlar› normal maddeyle
reaksiyona giremeyecek kadar so¤umuﬂ olacakt›r.

Ululararas› Uzay ‹stasyonu’nda kullan›lan Alfa Manyetik Spektrometresi evrende antimadde ar›yor
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Anti-hidrojenle yap›labilecek pek
çok ﬂey oldu¤u düﬂünülüyor. Çok küçük ama y›k›m gücü çok yüksek silahlar yap›labilir. Atom bombas› kadar y›k›c› olabilen anti-madde, ard›nda radyoaktivite b›rakmayaca¤› için daha temiz olacakt›r.
Landua, “Depolama yöntemleri geliﬂti¤inde, biliminsanlar› anti-hidrojen
toplamaya koﬂulacaklar” diyor. “Geçti¤imiz on y›lda CERN’de gram›n milyarda birine yak›n miktarda anti-madde ürettik.” Tam bir gram anti-hidrojen
için çok miktarda maddeye gerek oluyor. T›pk› bir damla için tüm Atlantik
Okyanusu’na gerek duyulmas›na benzetilebilir bir ﬂey bu.
Ama bir gram nedir ki? Y›ld›zlararas› yolculuk için ya da, anti-madde silahlar› için muazzam miktarlarda antimaddeye gerek var. Yine de biliminsanlar› ümitsizli¤e kap›lmak için bir
neden göremiyorlar. “1940’l› y›llarda
atom bombas› yap›l›rken zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum söz konusu oldu¤unda
benzer ﬂeyler yaﬂanm›ﬂt›” diyor ABD’li
araﬂt›rmac› Robert Frisbee. “O zamana
de¤in bir ton üretilmesi mümkün de¤ilmiﬂ gibi görünüyordu. Oysa bugün
tonlarca zenginleﬂtirilmiﬂ uranyumumuz var ve üretmeyi durdurduk.”
Antimadde araﬂt›rmalar› ve üretme
çabalar› sürüyor. Fizikçiler gözlerini
maddenin içlerine ne kadar dikiyorsa,
kozmologlar da onlar›n dikkatini o kadar uzaya çekiyorlar. Bilim adamlar›
evrenin uzak bir köﬂesinde Büyük
Patlama’n›n cehenneminden arta kalm›ﬂ bir antimadde gaz kümesi kal›nt›-

Antimaddenin büyük ölçekle üretilmesinin ve saklanabilmesinin baﬂar›lmas› bize bilimkurgu filmlerindeki gibi
uzay gemileri yaparak uzayda yolculu¤a ç›kmam›z› sa¤layabilir.

s› olabilece¤ini ileri sürüyorlar. Bilim
yazar› Wolfgang Jeschke, “Bir antimadde gaz ve toz bulutundan anti-evrenler, anti güneﬂ sistemleri ortaya
ç›km›ﬂ olabilir ve hatta buralarda antiinsanlar›n yaﬂamas› olas›l›¤› da vard›r” diyor. Madde gibi, antimaddenin
de büyük yap›lar oluﬂtutabilme yetene¤i var. Peki bu anti-dünya nas›l görünürdü? “Alice Harikalar Diyar›nda”
adl› romandaki “aynalar›n içindeki
dünya gibi” burada her ﬂey bizim dünyam›zdakinin tersi mi?
Evrenin bir yerlerinde uçuﬂan antimadde parçac›klar› var m›? Uluslararas› Uzay Üssü’nde kullan›lan 2,5 ton
a¤›rl›¤›ndaki “Alfa Manyetik Spektrometresi” (AMS) bu soruya yan›t ar›yor.

Bu detektör, on milyar normal parçac›k aras›ndan antimaddeyi seçebilecek
hassasl›kta. Anti-karbon bulundu¤u
takdirde, anti-güneﬂler ve anti galaksiler oldu¤unun kan›tlar› daha güçlenebilir. Elbette bunu anti asteroidler ya
da anti-göktaﬂlar› gibi gökcisimleri de
izleyecektir. Sözkonusu olacak ﬂey bir
anti-evren olarak aç›klanabilir. Peki ya
bu anti evrenden bir parça Dünya’ya
kadar uzanabilirse ne olur? Bezelye
büyüklü¤ündeki bir antimaddenin atmosferimizde patlamas› bile kilotonlarca patlay›c›n›n etkisine sahip olacak,
küçük bir atom bombas› tahribat› yapacakt›r. Böyle bir olay belki de 13 Haziran 1908 tarihinde Sibirya’da Tunguska’da meydana gelmiﬂ olabilir. Tarihte Tunguska olay› olarak bilinen ve
müthiﬂ bir patlama sonucu bölgede geniﬂ bir alan›n zarar görmesi olay›n›
aç›klamak için ileri sürülen görüﬂlerden biri de bu yönde.
Dirac’›n bu gizemli madde hakk›nda ilk düﬂüncelerinden günümüze dek
yaln›zca 77 y›l geçmiﬂ. Oysa bu madde
bugün laboratuvarlarda elde edilebiliyor. Bilim adamlar› evrenimizi aç›klamaya çal›ﬂ›rlarken kendilerine antimadde hakk›nda sorular da soruyor.
Kimbilir belki evrenin bir yerlerinde
anti-biliminsanlar› “madde” diye bir ﬂeyin olup olmad›¤›n› tart›ﬂ›yorlard›r.
Gökhan Tok

Antimaddeden elde edilecek enerjiyle insans›z hava araçlar› hiç yere inmeden
uzun süre görev yapabilecekler.
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