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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

“Parçac›k
Çarp›ﬂt›r›c›
Dünya ‹çin
Güvenli”
‹sviçre’deki Avrupa Parçac›k Fizi¤i
Merkezi’ndeki (CERN) Büyük Hadron
Çarp›ﬂt›r›c›s›’n›n aç›l›ﬂ›n›n Temmuz
2008’de yap›lmas› planlan›yor. Ancak,
özellikle ABD’deki birtak›m muhalifler,
çarp›ﬂt›r›c›n›n Dünya için tehlike
oluﬂturabilece¤ini öne sürerek aç›l›ﬂ›
geciktirmeye çal›ﬂ›yorlar.
21 Mart’ta, bir ‹spanyol bir de Hawaii
vatandaﬂ› iki kiﬂi, projenin ABD
ortaklar›na karﬂ› Hawaii Eyalet

Mahkemesi’ne baﬂvurdu ve parçac›k
çarp›ﬂt›r›c›s›n›n güvenli oldu¤u
kan›tlanana kadar aç›l›ﬂ›n›n ertelenmesi
isteminde bulundular.
Parçac›k çarp›ﬂt›r›c›s› sayesinde
biliminsanlar› Büyük Patlama’dan
saniyenin sadece bir milyarda biri kadar
sonra oluﬂmuﬂ koﬂullar› canland›rmaya
çal›ﬂacaklar. Bunun için, protonlar› çok
yüksek h›zlarda birbirleriyle
çarp›ﬂt›racaklar. Fizikçiler, burada

yap›lacak deneyler sayesinde, çok uzun
zamand›r merak edilen birtak›m
sorular›n yan›tlanabilece¤ini umuyorlar.
Bunlar, parçac›klar›n neden kütleye
sahip olduklar› ya da uzayda gizli
boyutlar›n olup olmad›¤› ﬂeklinde
sorular.
Muhalifler, bu çarp›ﬂt›r›c›da
oluﬂabilecek birtak›m “strangelet”
denen ilginç parçac›klar›n gezegeni
tümüyle yutabilece¤ini öne sürüyorlar.
Bunlar›n, yeryüzündeki ola¤an maddeyi
etkileyerek bir zincir tepkimeyle bütün
gezegeni ilginç parçac›klara
dönüﬂtürebilece¤i varsay›l›yor.
Biliminsanlar›, Büyük Hadron
Çarp›ﬂt›r›c›s›’nda minik kara delikler
gibi maddeyi yutabilecek parçac›klar›n
ortaya ç›kmas›n›n çok küçük bir olas›l›k
oldu¤unu, ç›ksalar bile bunlar›n çok
k›sa ömürlü olaca¤›n› ve bir felakete yol
açmayaca¤›n› düﬂünüyorlar.
Bunun yan› s›ra, do¤ada buna benzer
çarp›ﬂmalar›n s›kl›kla meydana geldi¤i
biliniyor. Kozmik parçac›klar, ›ﬂ›k
h›z›na yaklaﬂan h›zlarla gökadan›n yer
yan›na da¤›lm›ﬂ durumdalar.
Alp Ako¤lu
New Scientist, 28 Mart 2008

K›yamet Nas›l Olacak?
Yeryüzündeki yaﬂam nas›l yok olacak?
Elbette bunun yan›t›n› bilemiyoruz.
Ancak, birtak›m varsay›mlar var. Yeni
bir araﬂt›rma, bunlara bir yenisini
ekledi: Mars ya da Merkür, Güneﬂ
parlaklaﬂarak Dünya’y› kavurmadan
önce Dünya’ya çarpabilir.
‹nsano¤lunun gökyüzü gözlemlerine
baﬂlad›¤›ndan bu yana, gezegenler
mükemmel bir saatin parçalar› gibi
uyum içinde hareket ediyorlar. Ancak,
gezegenlerin birbirleri üzerindeki
kütleçekimi etkisinin yörüngelerinde
de¤iﬂimlere neden olabilece¤i
Newton’un zaman›ndan beri biliniyor.
Gezegenlerin Güneﬂ çevresindeki
hareketi s›ras›nda, birbirleri üzerindeki
etkileri uzun dönemli olarak
incelemek pek de kolay de¤il. Bunun
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için çok güçlü bilgisayarlar gerekiyor.
ABD’nin California Üniversitesi’nde
yap›lan bir çal›ﬂmada, önümüzdeki 5
milyar y›l içinde, Merkür’ün
yörüngesinin ciddi bir ﬂekilde
bozulmas›n›n %1 ila %2 olas›l›k oldu¤u
ortaya ç›km›ﬂ. Bu bozulma sonucunda
Merkür’ün Dünya ya da Mars’la
çarp›ﬂma olas›l›klar› var. Böyle bir
durumda Yeryüzündeki yaﬂam›n yok

olmas› da kaç›n›lmaz.
Frans’daki Paris Gözlemevi’nde
yürütülen bir baﬂka çal›ﬂmada yine
bilgisayarl› canland›rmayla Jüpiter’in
Merkür üzerindeki etkisi araﬂt›r›lm›ﬂ.
Yine benzer olas›l›kla, Merkür’ün
yörüngesinin, Venüs, Dünya ve Mars’›
tehlikeye atacak kadar bas›klaﬂabildi¤i
görülmüﬂ.
Canland›rmalar, en kötü olas›l›kla bile,
Güneﬂ Sistemi’nin en az›ndan 40
milyon y›l daha bir saat gibi
çal›ﬂaca¤›n› düﬂünüyorlar. Sistemin
bozulma olas›l›¤› da %1-2 oldu¤una
göre, %98 ila %99 olas›l›kla birkaç
milyar y›l daha Dünya bir gezegenle
çarp›ﬂmadan, Güneﬂ’in onu kavuraca¤›
güne kadar bize ev sahipli¤i yapacak.
Alp Ako¤lu
New Scientist, 1 Nisan 2008

