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B‹L‹M VE TEKN

Büyük Patlama’dan
Öncesi
Gökbilim ve evrenbilim (kozmoloji) konular›na biraz aﬂina olmuﬂ bir amatörün er ya da
geç akl›na tak›lacak soru: Tamam, inand›k;
evren Büyük patlama denen olayla ortaya
ç›kt›. Peki ama Büyük Patlamadan önce ne
vard›?”
Soruya yan›t aramak için profesyonellere
dönmek boﬂuna. Çünkü baz› hipotezlerin
ötesinde onlar›n da söyleyebilece¤i çok fazla
bir ﬂey yok. En az›ndan ﬂimdiye kadar yoktu...
Einstein’›n genel görelilik kuram›na göre
(son verilere göre 13,7 milyar y›l önce meydana geldi¤i anlaﬂ›lan) Büyük Patlama, tam
anlam›yla “Baﬂlang›c›” yaln›zca maddenin
de¤il, uzay zaman›n da do¤du¤u o büyük
olay› temsil ediyor. Klasik kuramlar, bu an›n
öncesindeki varl›kla ilgili olarak herhangi
bir ipucu veremezken Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden (ABD)
bir grup araﬂt›rmac›, kuantumkütleçekimsel hesaplamalarla Büyük
patlama’dan daha geriye bir kap›
açt›klar›n› söylüyorlar. Sonuçlar›
Physical Review Letters
*********ITALIK
****************** dergisinin son
say›s›nda yay›mlanan çal›ﬂmay› yöneten Abhay Ashtekar’a göre “Genel görelilik, evrenin oluﬂumunu
geriye do¤ru, maddenin, kuram›n
denklemlerinin art›k iﬂ göremeye-
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ce¤i kadar yo¤unlaﬂt›¤› noktaya kadar baﬂar›yla aç›klayabiliyor. Bundan ötesi içinse,
Einstein’›n elinde olmayan kuantum mekaniksel araçlar kullanmak gerekiyor.”
Ashtekar, doktora sonras› araﬂt›rmac›lar› Tomasz Pawlowski ve Parmpreet Singh ile birlikte, Büyük Ptlama’n›n ötesine aç›lan kap›dan geçtiklerini söylüyor. Gördükleri, kulland›¤›m›z fizi¤in benzeri kurallar›n geçerli oldu¤u, ancak geniﬂleyece¤i yerde giderek daralan bir evren. Ekibe göre, kütleçekimsel
güçler bu geçmiﬂ evreni giderek daralt›rken
bir noktaya gelindi¤inde uzay-zaman›n kuantum özellikleri, kütleçekimini çekici olmaktan ç›kartarak itici hale getirdi. Ashtekar,
“Einstein’›n kozmolojik denklemlerinde kuantum de¤iﬂiklikler yaparak, meydana gelenin klasik bir Büyük Patlama yerine, bir kuantum ‘yaylanma’ oldu¤unu gösterdik” diyor. “Asl›nda, bir baﬂka klasik, Büyük Patlama öncesi evren bulgusu bizi öylesine ﬂaﬂ›rtt›k ki, hesaplar›m›z› aylarca tekrar tekrar

gözden geçirdik; ama sonuçta Büyük Yaylanma senaryosu sa¤lam ç›kt›.”
Gerçi daha önce de Büyük Patlama’dan önce var olan baﬂka bir evrenle ilgili genel düﬂünceler daha önce de ortaya at›lm›ﬂt› (Bkz.
“Evren Kuramlar›”, Bilim ve Teknik, A¤ustos 2002); ancak, Ashtekar ve arkadaﬂlar›n›n
çal›ﬂmas›, böyle bir evrenin varl›¤›n› sistematik olarak yerine oturtan ve böyle bir evrendeki uzay-zaman geometrisini ortaya koyan
ilk matematiksel tan›m›n› oluﬂturuyor.
Araﬂt›rma ekibi çal›ﬂmada, dört temel kuvvetinden kozmolojik ölçekte etki yapan kütleçekimin aç›klayan genel görelilik kuram› ile,
atomalt› düzeyde etki yapan öteki üç temel
do¤a kuvveti olan ﬂiddetli ve zay›f çekirdek
kuvvetiyle elektromanyetik kuvveti aç›klayan kuantum mekani¤ini tek bir temel kuvvet olarak özdeﬂtirme yolunda baﬂ› çeken
yaklaﬂ›mlardan bir olan halka kuantum kütleçekim kuram›n› kullanm›ﬂ. Yine Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde geliﬂtirilmiﬂ bu
kurama göre uzay-zaman geometrisinin kendine özel bir atomik yap›s›
bulunuyor ve bizim tan›d›¤›m›z yap›
yaln›zca bir basitleﬂtirme. Uzay›n dokusu tek boyutlu kuantum iplikçiklerle örülmüﬂ bulunuyor. Büyük Patlama’n›n yak›n›nda bu doku ﬂiddetli
biçimde y›rt›l›yor ve geometrinin kuantum niteli¤i önem kazan›yor. Bu
da kütleçekimine güçlü bir itici nitelik kazand›r›yor ve Büyük Yaylanma’ya yol aç›yor.
Penn State Bas›n Aç›klamas›, 12 May›s 2006
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