
HIGGS PARÇACIĞI NE 
İŞİMİZE YARAYACAK 

Kİ EVLÂDIM?





Bilim, 
teknolojinin

temelidir.
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                    ... arada bir de doktor çıkar
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➡ kriptoloji

➡ GPS





Higgs 



Higgs 

Kara delik
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Bilimdeki her ilerleme, bilinmeyenin sınırlarını, 
dolayısıyla korkunun sınırlarını geri itiyor; dünyayı/evreni 
yüzlerce kaprisli tanrının/cinin/perinin/ruhun her an 
herşeyi yapabilecekleri, bilinemez bir yer olmaktan biraz 
daha uzaklaştırıp, bilinebilirliğini biraz daha pekiştiriyor. 
Bu geriye itilen korku sınırları, bu bilinebilirlik duygusu, 
insan olarak kendimizi daha iyi hissetmemizi, daha mutlu 
olmamızı sağlıyor. Bilimin böyle bir işlevi de var.

Güneşin yarın tekrar doğacağından bile 
emin değilsiniz!
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“ ‘inanılmaz’ şeyler söylüyor bu 
bilimciler”
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Yine de 
“ ‘inanılmaz’ şeyler söylüyor bu 
bilimciler”
                                   derlerse...

Bilim bir keşif  yolculuğudur; 

İlk yolculuklar yakın yerlere yapılır. 











Bizim “mesafe”miz: 
Ölçek ya da Enerji

Küçük ölçek:
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Ölçek ya da Enerji

Yüksek Enerji:
[Parçacık

başına ]




