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kirdekteki gluon ve kuarklar çekirdek d›ﬂ›na f›rlayarak çarp›ﬂma yönündeki jette oluﬂan enkaz parçac›klar›n›n delip geçemeyece¤i son derece s›cak ve yo¤un bir bölge oluﬂturuyorlar. Böylece al›ﬂ›lageldik parçac›k f›skiyesi ortaya ç›km›yor.
Peki, bu jet sönümlenmesi baﬂka nedenlerden kaynaklan›yor olamaz m›?
Brookhaven araﬂt›rmac›lar› bu soruya yan›t verebilmek için son aylarda
ilginç baﬂka bir deneye giriﬂmiﬂler:
Alt›n iyonlar›n› birbirleriyle çarp›ﬂt›rmak yerine, döteron denen ve yaln›zca bir protonla bir nötrondan oluﬂan
bir parçac›kla çarp›ﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂlar. Çarp›ﬂma sonucu, yine çekirdekteki kuarklar›n saç›lmas› bekleniyor.
Ancak, hesaplar çarp›ﬂma enerjisinin
QGP ortaya ç›karacak kadar büyük
olmamas›n› gerektiriyor.
Bu nedenle araﬂt›rmac›lar ﬂöyle bir fikir yürütmüﬂler: E¤er jet sönümlenmesi gerçekten QGP oluﬂmas›ndan
kaynaklan›yorsa, daha düﬂük enerjili
Alt›n-döteron çarp›ﬂmas›nda görünmemesi gerekiyor. Ama e¤er sönümlemede baﬂka nedenler rol oynuyorsa, Alt›n-döteron çarp›ﬂmas›nda da,
alt›n-alt›n çarp›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi jet sönümlenmesi görülmeli.
Deneylerin sonucu aç›k: Jet sönümlenmesi yok. Demek ki, alt›n-alt›n çarp›ﬂmalar›ndaki sönümlenmeye, kuark
gluon plazmas›n›n oluﬂma kan›t› olarak daha büyük bir güvenle bak›labilir. Ama araﬂt›rmac›lar gene de kesin
konuﬂmaktan kaç›n›yorlar ve sonucun "geçerli bir alternatif aç›klaman›n yoklu¤unu ortaya koydu¤u" biçimde yorumlamay› tercih ediyorlar.
Bu durumda, kesin kan›t için gözler
RHIC’in sonbaharda baﬂlayacak olan
yeni çal›ﬂma dönemine çevrilmiﬂ bulunuyor. Yeni deneylerde araﬂt›rmac›lar J/Ψ parçac›klar›n›n tahrip olmas›
gibi QGP’nin daha kesin kan›tlar›n›
gözlemeye çal›ﬂacaklar. O zamana kadar da fizikçiler, 5’le 5’in toplam›n›n
bir çift say› oldu¤unu kan›tlayan, ancak bu say›n›n 10’mu yoksa 12’mi oldu¤u konusunda kesin bir ﬂey söyleyemeyen kuramlar›yla birlikte yaﬂamay› sürdürecekler.
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Kurt Deli¤i’nden
Geçmek Mümkün mü?
Uzayzaman içinde kestirme yollar sa¤layan ve uzay gemilerini bir anda evrenin öteki ucuna ulaﬂt›ran "kurt delikleri", bilimkurgunun standart malzemelerinden. Ço¤umuzun üzerinde
düﬂünmeyi bile gereksiz bulup gerçekmiﬂ gibi kabul etme e¤iliminde oldu¤umuz bu fantezi, ony›llard›r teorik fizikçileri düﬂündürüyor. ﬁimdiye kadar
birçok fizikçinin ulaﬂt›¤› yarg›, bu kurt
deliklerinin (teorik olarak) var olabilece¤i, ama uzay gemilerinin büyük olas›l›kla bunlar›n içinden geçemeyece¤i
merkezindeydi. Ancak, ﬂimdi bir grup
fizikçi, bir kurt deli¤ini geçilebilir k›lman›n ﬂaﬂ›rt›c› ölçüde koﬂlay oldu¤unu ileri sürüyor. Yeni Zelanda’daki
Victoria Üniversitesi’nden Matt Visser,
bir seyahat acentesine koﬂup Andromeda’ya bilet ay›rtmaya kalkabilecek
acelecileri uyar›yor. "Ne bugünün ne
de bugünden görülebilen gelece¤in teknolojisiyle bir kurt
deli¤i oluﬂturmak olanaks›z" diyor. "Ancak, kurtdelikleri üzerinde çal›ﬂmak,
bize az çok anlayabildi¤imiz kuramlar› (genel görelilik ve kuantum mekani¤i)
al›p kafa kafaya vurdurarak,
ortaya neyin ç›kt›¤›n› incelemek
olana¤› sa¤l›yor". Genel görelilik insanlar›n ya da kütlesi olan herhangi
bir cismin ›ﬂ›ktan daha h›zl› yol almas›n› yasakl›yorsa da, kurt delikleri
uzayzamanda kestirme yollar anlam›na geldi¤i için bu yasa¤›n etraf›ndan
dolaﬂ›labiliyor. Buna karﬂ›l›k fizikçilerin ço¤u, uzayzaman köprülerinden
geçmenin a¤›r bir bedeli oldu¤u düﬂüncesindeydiler. Nedeni, genel görelili¤in kurt deliklerinin birer zaman makinesine de dönüﬂmesine izin vermesi.
Böyle olunca da insanlar›n zamanda
geriye giderek, örne¤in, kendilerini
dünyaya getiren ana-babalar›n› öldürmelerine, yani fizikte asla kabul edilemeyecek paradokslara (çeliﬂki) yol
açabiliyor. Paradokslara izin verilmedi¤ine göre, t›pk› karadeliklerin çevresinde bulunan ve içine düﬂüldü¤ünde
art›k bir daha geriye ç›k›lamayan

"olay ufku" gibi, kurt deliklerinin a¤z›nda da içeri giren insanlar›n bir daha
ç›kamayacaklar› bir olay ufku bulundu¤u varsay›l›yordu. Do¤a, paradokslar›
önlemek için adeta bir tür "kozmik
sansür" uyguluyordu. Ancak California
Teknoloji Enstitüsü’nden kuramsal fizikçi Kip Thorne ve ö¤rencileri, 1998
y›l›nda bu olay ufkunu ortadan kald›racak bir yol buldular. Kurt deli¤inin
bo¤az›na bir parça "egzotik madde",
yani ayn› hacimdeki boﬂ uzay›n enerjisinden daha az enerji taﬂ›yan madde
kondu¤unda, uzay yolcusu olay ufkunu ortadan kald›r›p kurt deli¤inden geçebiliyordu. Kuantum mekani¤i kurallar›, zaten bu egzotik maddenin boﬂ
zannedilen uzayda mini ölçeklerde her
an ortaya ç›k›p yok olmas›n› gerektiriyor. Ne var ki, bu kuantum dozlar›n,
mikro ölçekli olmayan kurt deliklerindeki olay ufkunu kald›rmaya yetmeyece¤i düﬂünülüyordu. Ancak, Vissner ve
ekip arkadaﬂlar›, Physical Review Letters dergisinin Haziran say›s›nda,
son derece simetrik bir kurt
deli¤ini incelediler ve karmaﬂ›k bir matematikle,
olay ufkunu yok etmek
için ne kadar egzotik
madde gerekti¤ini hesaplad›lar. Sonuçta, ﬂimdiye
kadar inan›lan›n tersine
kuantum ölçekte bir egzotik
maddenin bile, kurt deli¤ini içinden geçilir yapabilece¤ini gösterdiler.
Ancak, öteki kurt deli¤i teorisyenleri
Vissner’in hesaplar›na biraz ihtiyatla
bak›lmas› gerekti¤i görüﬂündeler. Örne¤in, NASA’n›n Pasadena Jet Fizi¤i
Laboratuvar›’nda görevli Türk fizikçi
Ulvi Yurtsever, "Ben olsam, az bir egzotik maddeyle olay ufkunun iﬂini bitirebilece¤im iddias›nda bulunmadan
önce iyice düﬂünürdüm" diyor. Yurtsever’e göre denklemler büyük miktarda
egzotik maddenin, biraz daha az normal maddeyle etkisizleﬂtirilmesine izin
veriyor". ﬁimdilik, Vissner ve arkadaﬂlar› dahil hiç kimse, kurt deliklerinin
berat›n› almak için patent bürosuna
koﬂturmuyorlar. Ancak, yo¤unlaﬂan çal›ﬂmalar, kurtdelikleri için uzay zaman
tünelinin ucunda nihayet ›ﬂ›k göründü¤ünü gösteriyor.
Science, 6 Haziran 2003
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