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Girifl: Modern bilimin oluflumu

T
arihsel bak›mdan ilk gerçek
modern fiziksel teori, New-
ton’un teorisidir. Evrenin iflle-
yifline iliflkin kurallar 1543-
1686 aras›ndaki yaklafl›k yüz

elli y›l süren bilimsel devrim sürecinde
Copernicus, Kepler ve Galileo’nun öncül
katk›lar› Newton taraf›ndan sentezlene-
rek Principia adl› an›tsal eserinde en ge-
liflkin haliyle insanl›¤›n bilgisine sunul-
mufltur. Böylece, Newton kanunlar›n›n
temelinde, tüm kütleli nesnelerin mate-
matiksel noktasal parçac›klar olarak
temsil edilmesiyle yap›lan çok keskin bir
soyutlama-ideallefltirme vard›. Newton
teorisi klasik fizik süreçlerini matematik-
sel olarak her bir serbestlik derecesi için
zaman cinsinden ikinci dereceden lineer
bir diferansiyel denklemle ifade ediyor-
du: F=ma. Gene Newton taraf›ndan ya-
p›lm›fl çok önemli bir di¤er bulufl teori
gök cisimleri aras›ndaki etkileflmeyi

aç›klayan gravitasyon kuvvet kanunu-
dur. Bu kanun kütleli noktasal parçac›k-
lar aras›ndaki uzaktan anl›k etkiyi betim-
leyen kanundu. Bu iki kanun bir arada
düflünüldü¤ünde Newton tüm gök cisim-
lerinin hareketlerinin yan› s›ra yeryüzün-
deki nesnelerin hareketlerini de (örne¤in
düflüflünü) aç›klayan bir bilimsel para-
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Newton tüm gök 
cisimlerinin hareketlerinin
yan› s›ra yeryüzündeki
nesnelerin hareketlerini 
de aç›klayan bir bilimsel 
paradigma ortaya
koymufltur. 17. yüzy›l›n
son çeyre¤inde hayata
geçirilen bu teori,
dünyadaki tüm bilinen
mekanik olaylara ve dünya
d›fl›ndaki astronomik
olaylara 200 y›l süreyle
baflar›yla uygulanm›flt›r.
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digma ortaya koymufltur. 17.yüzy›l›n son
çeyre¤inde hayata geçirilen bu teori
dünyadaki tüm bilinen mekanik olaylara
ve dünya d›fl›ndaki astronomik olaylara
200 y›l süreyle baflar›yla uygulanm›flt›r.

Ancak 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
yeni tür fiziksel olaylarla, elektrik ve
magnetizmayla, karfl›lafl›ld›. Bu olaylar
üzerindeki araflt›rmalar Newton teorisi
çerçevesinde tasavvur edilemeyecek
özelliklere sahip yeni bir teorinin gelifl-
mesine yol açt›. Bu yeni teori Maxwell’in
elektromagnetik alan teorisiydi. Max-
well’in elektrik ve magnetizmaya iliflkin
ço¤u gözlemsel bilgileri elektromagne-
tizma ad›n› verdi¤imiz bir çerçevede bir-
lefltirilmesiyle do¤aya iliflkin anlay›fl›m›-
z›n kapsam› daha da geniflledi. Max-
well’in denklemleri elektromagnetik alan
dalgalar›n›n hareket h›z›na karfl› gelen
sabit bir say› içeriyordu. Daha sonra bu
sabit say›n›n ›fl›¤›n h›z› oldu¤u anlafl›l-
m›flt›r. Bir anlamda Maxwell fazla u¤rafl-
madan ›fl›¤›n bir tür elektromagnetik dal-
ga oldu¤unu göstermifltir. 1880’lerde
Hertz’in radyo dalgalar›n› bulmas› görü-
nür ›fl›¤›n tek EM dalga türü olmad›¤›n›
ve bu fenomenin ne denli zengin oldu¤u-
nu göstermifltir. 

20. yüzy›l›n bafl›nda klasik bölgedeki
anlay›fl›m›z› ciddi flekilde gelifltirip incel-
ten ve Einstein’›n imzas›n› tafl›yan iki ye-
ni ve çok önemli geliflme daha oldu:
Özel ve genel görelilik teorileri. Bunlar-
dan özellikle özel görelilik teorisinin
Newton-Maxwell teorisi üzerinde çok
ciddi gelifltirici etkisi oldu. fiöyle ki, nok-

tasal parçac›klar aras›ndaki etkileflme
kuvveti art›k anl›k de¤ildi, dinamik bir ni-
telik tafl›yordu ve uzay-zaman içinde
arac›-kuvvet tafl›y›c› bir alan taraf›ndan
(sabit bir de¤ere sahip olan ›fl›k h›z› ile)
yay›larak tafl›n›yordu. 

Klasik fizikte kütle kavram›n› ele al-
madan önce, yukarda k›sa bir tarihçesi-
ni sundu¤umuz klasik fizikten ne anlad›-
¤›m›z› bir cümle ile özetleyelim: Klasik fi-
zik 20. yüzy›l›n bafllar› itibar›yla bilinen
(makroskopik) do¤aya ve iflleyifl kural-
lar›na iliflkin bilgi ve kurallar›n matema-
tiksel ifadeleri olan kanunlar›n tümüdür. 

Makroskopik evrende kütle:
Newton’dan Einstein’a

Günlük yaflam›m›zda genellikle ve
yanl›fl olarak kütle kavram› a¤›rl›k söz-
cü¤ü ile ifade edilmektedir. Bilimsel ba-
k›mdan kuflkusuz a¤›rl›k sözcü¤ünün de
bir anlam› vard›r ve maddenin kütleden
farkl›, fakat iliflkili bir özelli¤ini tan›mla-
maktad›r. Kütle maddenin içsel-özgül bir
özelli¤i iken, a¤›rl›k buna etki eden gra-
vitasyon kuvvetinin büyüklü¤üdür. Kütle
evrende bulunulan yere göre de¤iflmez;
a¤›rl›k için bu do¤ru de¤ildir. Örne¤in, 50
kilograml›k bir kütlenin dünya üstündeki
a¤›rl›¤› 491 Newton iken, bunun ay üze-
rindeki a¤›rl›¤› ancak 81.5 Newton’dur.

Eylemsizlik Kütlesi: Tüm klasik fi-
zik süreçlerini betimleyen Newton yasa-
lar› ba¤lam›nda kütle sözcü¤ü ile kaste-
dilen, bir nesnenin uygulanan bir kuvvet
yoluyla h›z›nda oluflturulan de¤iflime (iv-
me) direncinin ölçüsüdür; buna eylem-
sizlik kütlesi ad›n› veriyoruz. Bu tan›m
gere¤i, ayn› fiziksel kuvvetin etkisi alt›n-
da hareket eden nesnelerden kütlesi da-
ha küçük olanlar daha fazla ivmelenirler.
Bu fiziksel gerçe¤in, yanl›fll›¤› Galileo ta-
raf›ndan kan›tlanm›fl olan, ünlü Aristo fi-
zi¤i öngörüsü ile karfl›laflt›r›lmas› ve (bir
paradoks olarak görülüyorsa), çözümün
bulunmas›, fizik amatörü genel okuyucu
için e¤lenceli olabilir: “Bir kulenin tepe-
sinden ayn› anda b›rak›lan iki nesneden
daha ‘a¤›r’ olan yere daha erken ulafl›r.”

Gravitasyon Kütlesi: Bir baflka küt-
le tan›m› daha var klasik fizikte. Bu da
gene arkas›nda Newton bulunan bir
baflka fiziksel süreçte, gök cisimlerinin
hareketlerini betimleyen gravitasyon te-
orisi ba¤lam›nda karfl›m›za ç›kan gravi-
tasyon kütlesi kavram›. fiöyle tarif edili-
yor: ‹kinci bir nesneyle etkileflen bir nes-
nenin uygulad›¤› gravitasyon kuvvetinin
büyüklü¤ünün ölçüsüne aktif gravitas-
yon kütlesi, kendi üzerine uygulanan
gravitasyon kuvvetinin büyüklü¤ünün öl-
çüsüne de pasif gravitasyon kütlesi ad›-
n› veriyoruz.

Tüm klasik fizik süreçlerini
betimleyen Newton yasalar›
ba¤lam›nda kütle sözcü¤ü ile
kastedilen, bir nesnenin 
uygulanan bir kuvvet yoluyla
h›z›nda oluflturulan de¤iflime
(ivme) direncinin ölçüsüdür;
buna eylemsizlik kütlesi 
ad›n› veriyoruz.

Klasik fizik 20. yüzy›l›n bafl› itibariyle bilinen do¤aya ve iflleyifl kurallar›na iliflkin bilgi ve 
kurallar›n matematiksel ifadeleri olan kanunlar›n tümüdür. 



17. yüzy›ldan beri tekrarlanagelen
ölçümlerle eylemsizlik ve gravitasyon
kütlelerinin eflde¤er oldu¤u kan›tlanm›fl-
t›r. Einstein’in 1915’te gelifltirdi¤i Genel
Görelilik Teorisi kurulumunda bu özellik
“eflde¤erlik ilkesi” ad› alt›nda çok önem-
li bir rol oynamaktad›r. Einstein’in ifade
etti¤i flekliyle, “kütleli bir nesne, örne¤in
dünya, üstünde duran bir gözlemciye et-
kiyen gravitasyon kuvveti, bu gözlemci-
ye ‘eylemsiz olmayan’(=ivmelenen) bir
referans sisteminde etkiyen ‘yalanc›’
kuvvet ile ayn›d›r”.

Görelilik Teorisinde Kütle: Hemen
belirtelim ki Einstein’in kütle konusunda-
ki ilk ve tek devrimsel katk›s› de¤il bu.
Daha önce gelifltirdi¤i Özel Görelilik Te-
orisi (1905) çerçevesinde kütleye iliflkin
çok ilginç ve önemli bir özellik karfl›m›za
ç›km›flt›: Bir nesnenin “durgun (de¤ifl-
mez)” kütlesi ile “durgun enerjisi” E=mc2

denklemi ile ifade edildi¤i flekliyle bir an-
lamda eflde¤erdir. Ayn› denklem, sade-
ce durgun kütlenin de¤il, göreli kütlenin
de göreli enerji (toplam sistem enerjisi)
ile eflde¤er oldu¤unu da söyler, yani ki-
netik enerjiden de bir katk› almaktad›r.
Yani bu nesne daha h›zl› hareket ettikçe
göreli kütlesi de büyümektedir. Bu de¤ifl-
mez olmay›fl eflde¤erli¤in bu versiyonu
üzerinde ara ara alevlenen tart›flmalar
ve buna karfl› bir so¤ukluk yaratm›flt›r.

Kütle Enerji Eflde¤erli¤inin Göz-
lemsel Kan›t›: Bu eflde¤erlik ilkesinden
ç›kan çarp›c› sonuç enerjinin de ayn› za-
manda bir kütleye sahip oldu¤udur. Peki
bu sadece teorik bir spekülasyon mu,
yoksa gözlemlerle do¤rulanm›fl gerçek
bir fiziksel olgu mudur? Belli bir kritik de-
¤er üzerinde enerjiye sahip fotonun par-
çac›k-antiparçac›k çifti yaratarak yok ol-
mas› ve ›fl›¤›n gök cisimleri yak›n›ndan
geçerken “bükülmesi” gibi fiziksel süreç-
ler bu eflde¤erli¤i kan›tlayan süreçlerdir.
29 May›s 1919 tarihindeki ünlü günefl tu-
tulmas› s›ras›nda Bat› Afrika’daki Prens
Adas›’nda ve Brezilya’daki Sobrai’de çe-
kilen foto¤raflarla, uzak bir y›ld›zdan ge-
len ›fl›¤›n bu teorinin çok önemli ön gö-
rüsü do¤rultusunda yolu üstündeki bir
y›ld›z›n yak›n›ndan geçerken bükülerek
dünyam›za ulaflt›¤› kan›tlam›flt›r. Gravi-

tasyon alan› içinde yörüngesinin bü-
külmesi salt enerjiden oluflan fotonla-
r›n (›fl›k kuantumu) ayn› zamanda yu-
karda tan›mlad›¤›m›z pasif bir gravi-
tasyon kütlesine de sahip oldu¤unu
kan›tlamaktad›r. 

Dikkatlerimizi mikro evrene çevirme-
den önce klasik fizikte bile 20. yüzy›l›n
bafl›ndaki Einstein’in eseri olan geliflme-
ler sonucu, kütle kavram›n›n Newton’un
zaman›ndaki merkezi statüsünden daha
az temel bir statüye indirgendi¤inin alt›n›
çizmemiz gerekir; özetleyelim:

Kütle kavram› Newton fizi¤inin
tam kalbinde yer al›yordu; hem hare-
ket kanununda, hem de yer çekimi ka-
nununda. Kütlenin taht›n›n sallanmas›
özel ve genel görelilik teorilerinin ortaya

ç›k›fl› ile bafllad›. Özel görelilik kütleyi
enerji cinsinden ifade etmekle, m=E/c2,
genel görelilik teorisi ise eflde¤erlik ilke-
si ile gerçeklefltirdi bu rütbe tenzilini. Efl-
de¤erlik ilkesinin bir versiyonu bir nes-
nenin gravitasyon alan› içindeki davran›-
fl›n›n kütlesinden ba¤›ms›z ve salt uza-
y›n geometrisinin bir sonucu oldu¤unu
söylüyor. Felsefi derinli¤i Einstein’› çok
etkilemifl olan bu gerçe¤e ulaflmak o ka-
dar zor de¤il asl›nda; Newton’un iki ka-
nununu birlefltirmek yetiyor bu ifl için:
ma=mGM/r2. Her iki taraftaki m’lerin bir-
birini götürdü¤ü ve dolay›s› ile kütlenin
sahneden silindi¤i kolayca görülüyor
(yukarda sordu¤um Aristo-Galileo para-
doksunu henüz çözememifl olanlara
sayg›yla sunulur).

Genel Görelilik Teorisi’nin temel
denklemi, Rmn–gmn R /2 = Tmn, uzay-
zaman e¤rili¤i ile maddenin enerji ve
momentumunu iliflkilendiren bir denk-
lemdir. Denklemin sol taraf› uzay-zaman
geometrisini sa¤ taraf› ise nesnelerin
kütleleri ve enerjilerini içerir. Einstein
tüm yaflam› boyunca “derinlik ve güzel-
lik” olarak sa¤ taraf›n sol taraftan afla¤›
statüde oldu¤unu düflünüp hep bir flekil-
de düzeltmeyi (yani onu da geometrize
etmeyi) düflleyip durdu; ama gerçeklefl-
tiremedi.

Makroskopik dünyada kütle “madde”
ile iliflkili bir kavramd›r. Ancak mikro ev-
rende ifller bu kadar basit de¤ildir art›k.
Zira bu ölçeklerde “maddeyi oluflturan
fermiyonlara” ilaveten bu fermiyonlar
aras›ndaki etkileflmeyi sa¤layan kuvvet
tafl›y›c› alanlar›n parçac›klar› olan “bo-
zon” ad›n› verdi¤imiz nesneler de var ve
bunlar›n baz›lar› da kütle tafl›yor. Demek
ki mikro evren kütle perspektifinde de
makro evrenden çok farkl› özellikler tafl›-
yor. fiimdi tüm dikkatimizi bu evrene çe-
virece¤iz.

Mikro evrende kütle–Standard
Model

Kuantum Alan Teorisi: Mikro ev-
rendeki fiziksel süreçleri aç›klayabilmek
için gelifltirilmifl olan teori Kuantum Alan
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Kütlenin taht›n›n sallanmas›
özel ve genel görelilik 
teorilerinin ortaya ç›k›fl› ile
bafllad›. Özel görelilik kütleyi
enerji cinsinden ifade etmekle,
m=E/c2, genel görelilik teorisi
ise eflde¤erlik ilkesi ile 
gerçeklefltirdi bu rütbe tenzilini.

Einstein’in gelifltirdi¤i Özel Görelilik Teorisi
(1905), kütle konusunda devrimsel 

bir katk›d›r.



Teorisi (KAT); bu teori yeni bir düflünsel
çerçeve sunuyor. fiöyle ki, bu çerçevede
gerçekli¤in temel ö¤eleri parçac›klar de-
¤il alanlard›r. Ancak parçac›klar do¤an›n
gerçel nesneleri oldu¤una göre, onlar›
bu çerçevede nas›l anlayaca¤›z? KAT
çerçevesinde “do¤adaki bütün elektron-
lar” tüm uzay-zaman› dolduran elektron
alan› denilen “fleyin” uyar›lm›fl durumlar›
olarak yorumlanmaktad›r. ‹flte bu meka-
nizma sayesinde evrende her yerdeki ve
her andaki elektronun kütlesi dâhil tüm
fiziksel özelliklerinin neden ayn› oldu¤u-
nu anlayabiliyoruz. E¤er tüm maddeyi
bir kaç alan›n uyar›lm›fl durumlar›ndan
oluflturuyorsak (ki, Standard Model çer-
çevesinde tam olarak bunu yap›yoruz),
o zaman kütle meselesi daha basit yeni
bir görünüm kazan›r. fiöyle ki genel an-
lamda kütleyi aç›klayabilmek amac›yla
her bir temel alan›m›z için bir kaç para-
metre betimlememiz gerekiyor; hepsi bu
kadar.

Bu çerçevede iki parçac›¤›n etkilefli-
minin üçüncü bir parçac›¤›n de¤ifl toku-
flu ile gerçekleflti¤i düflünülmektedir. Bu
üçüncü parçac›k, kuvvet tafl›y›c› alan›n
kuantumudur. Etkileflmenin menzili de-
¤ifl tokufl edilen kuantumun kütlesi ile
iliflkilidir. Alan kuantumunun kütlesi ne
kadar büyükse karfl›l›k gelen kuvvet o
denli k›sa menzilli olacakt›r. Kuvvet tafl›-
y›c› alan kütlesiz ise kuvvetin menzili
sonsuzdur. Elektrik yüklü parçac›klar
aras›ndaki kuvvet tafl›y›c› alan›n kuan-
tum parçac›¤› olan foton kütlesiz oldu¤u
gibi yüksüzdür de. 

Ayar Teorileri: Fizikçilerin çok eski-
lere uzanan düflü bilinen kuvvetlerin tü-
münü içeren, yani tek bir matematiksel
çat› alt›nda birlefltiren bir teori olufltur-
makt›r. Böyle bir birlefltirme henüz ger-
çeklefltirilmifl de¤il; ancak geçen 30-40
y›lda bu do¤rultuda çok önemli ad›mlar
at›lm›flt›r. ‹lk ad›m zay›f etkileflmelerle
elektro-manyetizman›n tek bir model
çerçevesinde birlefltirilmesi olmufltur.
Hemen alt›n› çizelim ki, matematiksel
olarak ayn› birleflik çerçevede tart›fl›l›yor
ve anlafl›l›yor olmalar›, farkl›l›klar›n›n or-
tadan kalkt›¤› anlam›na gelmiyor kuflku-
suz. Birlefltirmeyi, etkin olduklar› enerji

bölgelerindeki farkl›l›klar›n› koruyarak,
tek bir matematiksel çerçevede topla-
mak olarak anlamak gerekiyor.

Büyük birlefltirme henüz gerçeklefl-
mese de, heyecan verici olan bu kuvvet-
lerin tümünün ayn› karakterde teoriler ta-
raf›ndan betimleniyor olmas›. Bu teoriler
lokal simetrilerin Abelian olmayan ayar
teorileri olarak biliniyor (1954, Yang ve
Mills). Bu konularda çok fazla teknik ay-
r›nt›ya girmek bu dergi format›nda kufl-
kusuz mümkün de¤il. Ancak flu kadar›n›
söylemek gerek: Bu teorilerin ortak özel-
li¤i, kuvvetlerin do¤an›n lokal simetrileri
ile iliflkilendirilmesidir. fiöyle ki, farkl›
kuvvetler farkl› simetrilere sahiptir. Bu
kuvvetler bir anlamda matematiksel ola-
rak bu simetriler arac›l›¤›yla tan›mlan›r. 

Global simetriler fiziksel bir teorinin
evrenin her noktas›nda ayn› anda ve
daima sahip oldu¤u simetrilerdir. Lokal
simetriler ise evrenin her noktas›nda ve
zaman›n her an›nda birbirinden ba¤›m-
s›z olarak yap›lan dönüflümler alt›nda
sahip olunan simetrilerdir (bu duruma ki-
mi fizikçilerce bir hoflluk olarak nükleer
demokrasi yak›flt›rmas› yap›lm›flt›r).

Lokal bir simetri üzerine bir (ayar)
alan teorisi infla ederken, yani maddeyi
temsil eden fermiyonlardan (kuark ve
leptonlar) bafllayarak bir alan teorisi infla
edilirken, bu lokal dönüflümler alt›nda
de¤iflmezli¤i sa¤laman›n yolu ona yeni
bir “fley” eklemektir. Bu yeni fley kuvvet,
daha kesin bir ifadeyle, bu kuvveti tafl›-
yacak aland›r. 

Ayar Teorileri ve Kütle-Menzil: Lo-
kal simetriler üzerine kurulmufl olan ayar
teorileri otomatik olarak kütlesiz ve dola-
y›s› ile sonsuz menzilli kuvvet tafl›y›c›
vektör ayar bozonlar› içerir. Peki, bu ta-
fl›y›c› vektör bozonlara kütle kazand›r›r-
sak ne olur? Menzilleri sonlu olur. Bu
kütle ne kadar büyükse menzil de o ka-
dar k›sa olacakt›r. Temel sorun bu kütle-
nin nas›l yarat›laca¤›d›r.

‹zotopik spin gibi Abelian olmayan lo-
kal simetrilerle iliflkili kuvvet tafl›y›c›lar›
kütlesiz olsalar da yüklü olmak zorunda-
d›r. Zay›f etkileflmeler de e¤er elektro-
magnetizma gibi bu tür bir ayar teorisi ile
temsil edilmek istenirse hemen bir so-
runla karfl›lafl›yoruz. Bu kuvvetler yal-
n›zca çekirdek içi süreçlerle iliflkisi nede-
ni ile uzun menzillerde gözlemlenemi-
yor. Kuvvet tafl›y›c›lar›n›n say›s›n›n ne
oldu¤u ve dolay›s› ile simetrinin hangi Li-
e grubu ile temsil edilece¤i bafllang›çta
bir sorun olarak ortada oluflu bir yana,
zay›f kuvvet tafl›y›c›lar›n menzilini çekir-
dek boyutu içine k›s›tlayacak tutarl› me-
kanizman›n ne oldu¤u da o evrede he-
nüz bilinmiyordu. Kütlesizlerin sonsuz
menzilli oldu¤u, dolay›s› ile çok k›sa
menzilin ancak çok büyük kütle tafl›yan
alan/parçac›klar›n bir özelli¤i oldu¤u Ku-
antum Alan Teorileri’nin (KAT) o gün gel-
di¤i düzey itibar› ile çok da iyi biliniyordu.
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Fizikçilerin çok eskilere uzanan
düflü bilinen kuvvetlerin
tümünü içeren, yani tek bir
matematiksel çat› alt›nda
birlefltiren bir teori 
oluflturmakt›r. Böyle bir
birlefltirme henüz 
gerçeklefltirilmifl de¤il; 
ancak geçen 30-40 y›lda bu 
do¤rultuda çok önemli 
ad›mlar at›lm›flt›r.

Kuantum Alan Teorisi çerçevesinde
“do¤adaki bütün elektronlar” tüm 

uzay-zaman› dolduran elektron alan› denilen
“fleyin” uyar›lm›fl durumlar› olarak 

yorumlanmaktad›r.



Ancak gene KAT çerçevesinde iyi bilinen
bir di¤er olgu var ki, o gün herkesin elini
kolunu ba¤l›yordu. 1970 y›l›nda ‘t Hooft
ve Veltman taraf›ndan gösterildi¤i gibi,
kütleli vektör mezon teorileri renormalize
de¤ildi. Yani halka hesaplar›nda karfl›m›-
za ç›kan sonsuzluklardan etkileflme sa-
bitlerini yeniden tan›mlayarak (renormali-
ze ederek) kurtulmak mümkün de¤ildi. 

Bir alan teorisinin fiziksel olmas›
onun do¤ada gözlenen olaylar› aç›kla-
yabilen ve istenen hassasiyette sonlu
öngörülerde bulunabilmesi anlam›na ge-
lir. Renormalize olmayan teoriler birinci
halka pertürbasyonu düzeyinde hassasi-
yet gerektiren hallerden bafllayarak bu
nitelikten yoksun olduklar›ndan fiziksel
bir teori olarak pek bir de¤er tafl›mazlar.
(Bu hassasiyetin gerekmedi¤i baz› du-
rumlarda, elde sa¤l›kl› bir alternatif de
yoksa, zorunlu olarak yaklafl›k efektif
model olarak kullan›ld›¤› durumlar da
kuflkusuz mevcut). Yani, bafltan kütleli
vektör bozonlar içeren bir alan teorisi ile
bafllamak(alan teorisi dilinde buna kütle-
leri elle koymak deniyor) mümkün de¤il.
Bu durumda bu alan teorisi art›k bir lokal
ayar alan teorisi de de¤il. Zira kütle te-
rimi ayar simetrisini de k›rmaktad›r.
Yani lokal ayar simetrisinin bafltan
kuvvet tafl›y›c› vektör bozonlar› ge-
rekçelendirmesi ba¤lam›ndaki felsefi
derinlik ve fl›kl›k ta bir anlamda orta-
dan kalk›yor.

Kiral Simetri ve Kütle: fiimdi Stan-
dard Modelin kütle ile ilgili sorunlar›n›
daha iyi anlayabilmek için elektro-zay›f
kesimindeki simetrilere görelilik teorisi
çerçevesinde daha yak›ndan bakal›m.
Bu modelin temel özelli¤i kiral ayar si-
metrisidir ve afla¤›da basitçe göstere-
ce¤imiz gibi bu simetri kütleyi yasakla-
maktad›r.

Önce kiral simetri konusunu ele ala-
l›m. Bu simetri konumuz ba¤lam›nda
sa¤ ve sol aras›ndaki fark› betimlemek-
tedir. 1956-1957’de zay›f etkileflmelerin
sa¤-sol ay›r›m›na sahip oldu¤u keflfedil-
di¤inde epey flaflk›nl›k yaratm›flt›. Zira o
tarihten önce atom ve çekirdek fizi¤i çer-
çevesinde edinilmifl tüm bilgiler sa¤ ile
sol aras›nda temel bir simetrinin (eflde-
¤erli¤in) varl›¤›na iflaret ediyordu. Bu
gözlem sonuçlar› teorik olarak da “Pari-
te Simetrisi” ile aç›klan›yordu. Bu simet-
ri ba¤lam›nda beta bozunmas› sonucun-
da elektronlar daima sol-elli ve pozitron-
lar ise sa¤-elli olarak yarat›l›yorlard›.

Ancak bu evrede yap›lan detayl›
araflt›rmalar zay›f etkileflmelerin sa¤ ile
sol aras›ndaki simetriyi k›rd›¤›n› göster-
di. Bunu aç›klamak için öne sürülen teo-
rik mekanizma, Maksimum Parite Simet-
ri k›r›lmas› (=kiral simetri), tek-ellilik üze-
rine kuruluyordu; yani zay›f etkileflmeler-
de yaln›zca sol-elli parçac›klar ve sa¤-
elli anti-parçac›klar yer almal›yd›lar. 

Ancak, bu öneri sa¤l›kl› bir öneri de-
¤ildi, zira kütleli fiziksel nesneler (elek-
tronlar ve di¤erleri) söz konusu oldu¤u
için özel görelilik ilkesi ile çelifliyordu.
Aç›klayal›m: Sabit bir gözlemciye sol-el-
li gözüken bir elektron, elektronla ayn›
do¤rultuda fakat ondan daha h›zl› hare-
ket eden bir gözlemciye sa¤-elli gözüke-
cektir! Nas›l oluyor bu? Hareketli göz-
lemciye göre elektronun hareket yönü
tersine çevrilmifltir; yani sabit gözlemci-
ye göre söz gelimi sa¤a do¤ru hareket
ederken, ayn› yönde ancak kendinden
daha h›zl› hareket eden gözlemciye gö-
re sola do¤ru hareket ediyor gözükecek-
tir. Spin yönü de¤iflmedi¤i ve her iki göz-
lemciye göre de ayn› oldu¤u için, sol-el-
lilikten sa¤-ellili¤e dönüflüm gerçeklefl-
mifl ve yukarda önerilen fl›k mekanizma
bozulmufltu

Ancak bu çeliflkiden de bir ç›k›fl yolu
vard›. fiöyle ki, elektron kütlesiz olsayd›
bu çeliflki ile karfl›laflmayacakt›k. Zira
kütlesiz elektron görelilik ilkesi çerçeve-
sinde ›fl›k h›z› ile hareket ediyor olaca-
¤›ndan, herhangi bir gözlemcinin ondan
daha h›zl› hareket etmesi söz konusu ol-
mayacakt›. Demek ki kütle Maksimum
Parite K›r›lmas› özelli¤inin kesin bir il-
ke/teoriye dönüfltürülmesi önündeki en
büyük engel oluyordu. Bir di¤er deyiflle
kiralite ancak kütlesiz bir evren için tutar-
l› bir anlam tafl›yan bir özellikti. 

Kiral simetri sa¤ ve sol
aras›ndaki fark› 
betimlemektedir. 1956 -1957’de
zay›f etkileflmelerin sa¤-sol
ay›r›m›na sahip oldu¤u
keflfedildi¤inde epey flaflk›nl›k
yaratm›flt›. Zira o tarihten önce
atom ve çekirdek fizi¤i
çerçevesinde edinilmifl tüm 
bilgiler sa¤ ile sol aras›nda
temel bir simetrinin varl›¤›na
iflaret ediyordu.

Gerard ‘t Hofft ve Martinus J. G. Veltman
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Elektron gibi madde nesnelerinin ne-
den tutarl› bir fiziksel teoride kütlesiz ol-
malar› gerekti¤ini çok basit ve fl›k göreli-
lik teorisi argümanlar› kullanarak gör-
dük. fiimdi ayn› fleyin kuvvet tafl›y›c›
vektör parçac›klar için de nas›l yap›laca-
¤›n› görelim.

Ifl›k ve Kütle: Daha liselerin fizik
derslerinde elektomagnetik (em) dalga-
lar›n transvers dalgalar oldu¤undan
bahsedilir. Gerçekten de em alanlar›n
›fl›¤›n hareketine dik bir düzlem içinde
sal›nd›klar› optik polarizasyon deneyleri
ile basitçe gözlemlenebilir. Ancak em
alan› kuantumlamaya çal›flt›¤›m›zda bu
transvers özelli¤i koruman›n hiç de ko-
lay olmad›¤›n› görürüz. Kuantum dalga-
lanmalar boylamas›na bileflenler dâhil
tüm bileflenleri kullan›r. Klasik optik de-
neylerin gözlem sonuçlar›n› do¤rulamak
için kuantum dalgalanmalar sonucu or-
taya ç›kan boylamas›na bileflenlerin fi-
ziksel bir gerçekli¤i temsil etmedi¤inden,
yani bu tür bileflenlerin eklenip ç›kar›l-
mas›n›n Kuantum elektrodinamik denk-
lemlerini de¤ifltirmedi¤inden emin olma-
m›z veya daha do¤ru deyiflle bu de¤ifl-
mezli¤i garanti etmemiz gerekir. Bu de-
¤iflmezlik özelli¤i büyük bir simetriye,
ayar simetrisine karfl› gelir. Burada he-
men belirtelim ki boylamas›na bileflenler
negatif olas›l›klara yol açt›¤›ndan tutarl›
bir teorik çerçevede mutlak ortadan kal-
d›r›lmalar› gerekmektedir. 

Ayar simetrisi vektör (spin-1 tafl›yan)
parçac›klar›n kütlesiz olmalar›n› gerekti-
rir. fiimdi bunu da yukarda kiral simetri
konusunda yapt›¤›m›z gibi görelilik teori-
si ile tutarl›l›k kriteri çerçevesinde kan›tla-
yal›m. E¤er bir gözlemci em dalgaya ye-
tiflebilirse, yani onun yay›lma h›z› ile ayn›
h›za ulaflabilirse, em dalga bu gözlemci-
ye hareketsiz (!) gözükecektir. Dolay›s›
ile bu gözlemciye göre bu dalgan›n trans-
vers ya da boylamas›na bileflenleri (pola-
rizasyonlar›) aras›nda bir fark kalmaya-
cakt›r. Böyle bir belirsizli¤e yol açmamak
için em dalgalar›n hiç bir fiziksel gözlem-
cinin yetiflemeyece¤i limit h›zla (›fl›k h›z›)
hareket etmesi gerekir, ki gerçekte olan
da budur ve bu Maxwell zaman›ndan be-
ri çok iyi bilinen bir gerçektir.

Özetlersek, bafltan flöyle bir ikilemle
karfl› karfl›yayd›k. Bir yanda tüm kuvvet
tafl›y›c› ayar vektör bozonlar› (em ve za-
y›f) yukarda özetledi¤im kiral ayar simet-
risi gere¤i kütlesiz-sonsuz menzilli ol-
mak zorunda olan bir teori var. Bu teori
fiziksel gerçeklikle uyuflmuyor, ancak re-
normalize oldu¤undan matematiksel
olarak tutarl› bir teori. Di¤er yanda ise
zay›f kuvvet tafl›y›c›lar›na kütle kazand›-
r›larak (elle konulmufl) çekirdek ölçe¤in-
de k›sa menzilli k›l›nm›fl, bu anlamda
realistik ancak renormalize olmad›¤› için
matematiksel bak›mdan tutars›z bir teori

var. Bir anlamda “k›rk kat›r m›, k›rk sa-
t›r m›” durumu.

Higgs Mekanizmas›: Bereket ki, bu
ikilemin çözümünü sa¤layacak bir me-
kanizma daha önce Higgs, Brout ve
Englert adl› fizikçiler taraf›ndan 1964’de
Goldstone teoremi ba¤lam›ndaki çal›fl-
malar› s›ras›nda bulunmufltu. Bu bilim
adamlar› baz› kuvvet tafl›y›c›lar›na kütle
kazand›r›rken, ayar simetrisinin elektro-
magnetizma ile iliflkili k›sm›n› da de k›r›l-
madan koruyacak bir mekanizma buldu-
lar. Bunun için teoriye yeni bir skalar
alan (bilinen madde ailesinden hiçbir
alan Goldstone mekanizmas› gibi bir ro-
lü üstlenmeye uygun olmad›¤›ndan) ek-
lediler. Ancak, bu alan vakumda (boflluk-
ta) Goldstone mekanizmas›nda oldu¤u
gibi tümüyle ortadan kaybolmamakta ve
ard›nda bir kal›nt› b›rakmaktad›r.

Normal olarak vakumu içinde hiçbir
fley bulunmayan bofl bir uzay olarak dü-
flünürüz. Kuantum teori dilinde ise, daha
kesin bir matematiksel ifadeyle “içinde
tüm alanlar›n mümkün en düflük enerji
de¤erlerine sahip oldu¤u kuantum duru-
mu” olarak tan›mlan›r. Alan teorisi çerçe-
vesinde enerjinin minimum oldu¤u du-
rum bu alan›n uzay›n her yerinde s›f›r ol-
du¤u durumdur. Baflka bir deyiflle, bu
alan›n söndü¤ü, yok oldu¤u durum anla-
m›na gelir. Gerçekten de bir elektron
alan› ancak hiçbir elektron yokken mini-
mum enerjiye sahiptir. Teoriye eklenen
Higgs alan› bu bak›mdan farkl› özellikte
ve bu anlamda da s›ra d›fl›. Elektrondan
farkl› olarak onu s›f›ra indirgemek enerji
ekonomisi bak›m›ndan avantajl› (mini-
muma ulafl›ld›¤› için) de¤il; tam tersine
bir enerji maliyetine sahip. Higgs alan›-
n›n enerjisi, alan s›f›rdan farkl› büyük sa-
bit bir de¤erdeyken en küçüktür. Bu yeni
bak›fl aç›s› çerçevesinde vakum art›k bir
boflluk de¤il, Higgs alan›n›n ürünü olan
bir “yo¤uflku” ile doldurulan bir mekân.

Higgs alan›n›n rolü virtüel “iç” uzay-
da izotopik spin okunun yönünü belirle-
yecek bir referans do¤rultusu tarif etme-
sidir. Higgs referans vektörünün alan›n
vakum de¤eri taraf›ndan belirlenen belir-
li bir büyüklü¤ü vard›r. ‹lk bak›flta Higgs

Klasik optik deneylerin gözlem
sonuçlar›n› do¤rulamak için
kuantum dalgalanmalar sonucu
ortaya ç›kan boylamas›na
bileflenlerin fiziksel bir 
gerçekli¤i temsil etmedi¤inden,
yani bu tür bileflenlerin eklenip
ç›kar›lmas›n›n Kuantum 
elektrodinamik denklemlerini
de¤ifltirmedi¤inden emin
olmam›z veya daha do¤ru
deyiflle bu de¤iflmezli¤i garanti
etmemiz gerekir.

Kiral simetri.
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alan›n›n ayar simetrisini k›rarak daha
önce sözünü etti¤imiz alan teorisi son-
suzluklar›na yol açabilece¤inden kayg›
duyulabilir. Ancak bunun böyle olmad›¤›,
zira Higgs alan›n›n asl›nda simetriyi k›r-
mad›¤›, ancak sadece maskeledi¤i ko-
layca görülebilir. Gerçekten de Higgs
alan› iç uzayda bir referans do¤rultusu
tan›ml›yor görünse de, bu do¤rultu belir-
lenebilecek mutlak bir do¤rultu de¤ildir.
Zira ayar (lokal simetri) dönüflümleri al-
t›nda Higgs alan› da “dönmektedir”. Bu
mekanizma “kendili¤inden simetri k›r›l-
mas›” (KSK) olarak bilinmektedir ve da-
ha önce fizi¤in baflka alanlar›nda (sü-
per-iletkenlik ve ferro-manyetizma) kar-
fl›m›za ç›km›flt›r. KSK basitçe teorinin
(denklemlerin) simetrik kalmas›, ancak
tarif etti¤i fiziksel sistemin art›k bu simet-
riye sahip olmamas›d›r.

fiimdi de Higgs ya da KSK mekaniz-
mas› ile baz› (zay›f) kuvvet tafl›y›c› alan-
lara (k›saca YM alanlar›na) nas›l kütle
kazand›r›ld›¤›na da k›saca de¤ine-
lim.Higgs alan› sadece büyüklü¤ü olan
skalar bir aland›r. Dolay›s› ile bu alan›n
kuantumu s›f›r spinli olmal›d›r. Kuvvet ta-
fl›y›c› YM alanlar› ise t›pk› em alan gibi
vektör alanlard›r. Dolay›s›yla bu alanlar›n
kuantumlar›n›n spini 1 olmal›d›r. Normal
olarak spini 1 olan bir parçac›¤›n üç spin
kuantum durumu vard›r. Ancak kuvvet ta-
fl›y›c› kuantumlar bafllang›çta kütlesiz ol-
duklar›ndan ve dolay›s› ile ›fl›k h›z›yla
hareket ettiklerinden, yukarda anlatt›¤›-
m›z gibi sadece iki spin kuantum duru-
muna sahiptir. Kütle kazand›klar›nda
üçüncü kuantum durum da ortaya ç›kar.

Eldeki durumda zay›f kuvvet tafl›y›c›-
lar› KSK mekanizmas› ile kütle kazand›-
r›ld›¤›na göre bu üçüncü spin kuantum
durumlar› nereden gelir sorusu çok
önem kazanmaktad›r. Bu durumlar
Higgs alan›ndan gelir; flöyle ki, her bir
YM kuantumu bir Higgs alan› ile birleflir
ve kaynafl›r ve kütle ile birlikte ekstra bir
spin kuantum durumu kazan›r. Bunun
karfl›l›¤›nda bir Higgs alan› ortadan yok
olur. Popüler anlat›mla, Yang-Mills par-
çac›¤› Higgs parçac›¤›n› “yiyerek kilo ka-
zan›r”. 

Higgs Kütleli Ayar Bozonlar› ve
Renormalizasyon: Kuvvet tafl›y›c›lara
bu mekanizma ile kütle kazand›r›lmas›
neden bu kadar önemli ve do¤ay› anla-
ma serüvenimizde bir dönüm noktas›
oluflturuyor? Bu gerçekten bir dönüm
noktas› ve bunu yukarda da adlar› zikre-
dilen iki fizikçinin ç›¤›r açan ispatlar›na
borçluyuz. Bir di¤er deyiflle SM’yi, bu
modeli formüle edenler kadar hatta on-
lardan daha fazla ‘t Hooft ve Veltman’a
borçluyuz. Bu fizikçiler öncelikle kütleli
(elle konulmufl) Yang Mills teorisinin re-
normalize olmad›¤›n› 1970 y›l›nda gös-
termifllerdi. 1971 y›l›nda da önce salt
YM teorisinin renormalizasyon problemi-
ne, daha sonra da Higgs mekanizmas›

ile kütle kazand›r›lm›fl YM teorisinin re-
normalizasyon problemini ele ald›lar.
Temmuz 1971’de hesaplar›n› tamamla-
d›lar ve Higgs mekanizmas›n› içeren YM
teorisinin renormalize oldu¤unu ispatla-
d›lar. Böylece elimizde hem kütleli kuv-
vet tafl›y›c› vektör bozonlara sahip hem
de matematiksel bak›mdan tutarl› bir teo-
ri var. Gerçekten devrimsel bir geliflme.

Kuark ve Leptonlara Kütle: Higgs
bozonlar›n›n iflin içine kat›lmas› ile zay›f
kuvvet tafl›y›c›lar› için kütle yaratma so-
runu, yukarda k›saca özetledi¤im gibi,
oldukça fl›k bir flekilde çözülmüfltü. Za-
ten Higgs mekanizmas› da esas olarak
bu amaçla gelifltirilmifltir. Ancak Higgs
alan› kullan›larak sadece kuvvet tafl›y›c›
vektör alanlar›na de¤il, bir yan kazan›m
olarak kuark ve leptonlara da kütle ka-
zand›r›lmaktad›r. Temel yap› tafl› olan
lepton ve kuarklara kütle kazand›rma-
da ayn› fl›kl›k ne yaz›k ki yok ve mas-
rafs›z da de¤il. Bunun için sisteme
dâhil edilmesi gereken ekstra (Yuka-
wa) parametrelerinin say›s› da pek
fazla.

Foton ve Gluonlara Kütle Yok:
Higgs’in yaln›zca zay›f kuvvet tafl›y›c›la-
r› etkilemesi ve onlara kütle kazand›rma-
s› asl›nda matematiksel bak›mdan pek
de flafl›rt›c› de¤il. Güçlü etkileflmeleri et-
kilememesi için Higgs bafltan renk yükü
(yani SU(3)c etiketi) tafl›mayacak flekil-
de seçiliyor. Elektrik yükü tafl›mamas›
ise, elektromanyetizman›n simetri gru-
bunun, baflta elektro-zay›f k›s›m için se-
çilen Lie gruplar›ndan biri olarak de¤il,
fakat simetri k›r›lmas› mekanizmas› so-
nucunda k›r›lmadan kalan Abelian (di-
agonal) alt grup olarak seçilmesiyle sa¤-
lan›yor.

Ancak alt›n› çizmeden geçmeye-
lim: Esas olarak “kütle yaratmak” için
sisteme dâhil edilen Higgs parçac›¤›-
n›n kesinlikle öngörülemeyen tek
özelli¤inin kütlesi olmas› da kaderin
garip bir cilvesi olmal›.

Standart Model-Teknik Özet: (Ge-
nel okuyucu, yaz›n›n bütünselli¤ine za-
rar vermeden bu k›sm› atlayabilir) Yukar-

Higgs alan› iç uzayda bir 
referans do¤rultusu tan›ml›yor
görünse de, bu do¤rultu 
belirlenebilecek mutlak bir
do¤rultu de¤ildir. Zira ayar
dönüflümleri alt›nda Higgs
alan› da “dönmektedir”. 
Bu mekanizma “kendili¤inden
simetri k›r›lmas›” olarak 
bilinmektedir ve daha önce
fizi¤in baflka alanlar›nda
karfl›m›za ç›km›flt›r.

Higgs mekanizmas›.
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da sundu¤umuz bilgiler ›fl›¤›nda k›sa to-
parlama yaparsak evrenin temel yap› ve
iflleyiflini aç›klamak amac›yla kurulmufl
olan Standard Model’in 12’si temel mad-
de parçac›¤› (6 lepton ve 6 kuark), 12’si
kuvvet tafl›y›c› parçac›k (foton; 3 zay›f
vektör parçac›k-W+, W-, Z; 8 güçlü kuv-
vet tafl›y›c›-gluon) ve 1 adet Higgs par-
çac›¤› olmak üzere 25 temel parçac›k
üzerine kuruldu¤unu görüyoruz. Bu mo-
del 18 (veya 25) keyfi parametre içer-
mektedir. Bunlar 3 tanesi bir araya geti-
rilmifl, ancak kuflkusuz farkl›l›klar› ko-
runmufl olan, 3 tür etkileflmenin kuplaj
sabitleri (em için olan günlük dilde elek-
trik yükü olarak biliniyor), 2 tanesi KSK
mekanizmas› ile iliflkin olarak Higgs ala-
n›n›n vakum de¤eri ve Higgs kütlesi, di-
¤er 9 (nötrinolar da e¤er, çok küçük de
olsa, kütle tafl›yorlarsa 12) tanesi kuark
ve leptonlar›n kütleleri, geri kalan 4 (8)
tanesi ise Kobayashi-Maskawa matrisi-
nin elemanlar›. Çok teknik oldu¤u için bu
matris hakk›nda ayr›nt›ya girmeyece¤iz,
ancak bunun elemanlar›n›n CP simetri
k›r›lmas› ve baryon-antibaryon asimetri-
si gibi do¤an›n ilginç olaylar›n› aç›kla-
makta ifllevleri oldu¤unu hat›rlatal›m. 

‹lk ortaya at›ld›¤›nda modelin en çar-
p›c› öngörüsü nötr Z vektör bozonuydu;
kütlesi d›fl›nda her bak›mdan fotonla öz-
defl olan bir tuhaf parçac›k.Bu zay›f etki-
leflmeleri aç›klamak amac›yla daha ön-
ce gelifltirilen modellerde yer alan bir
nesne de de¤il. Z’nin mevcudiyeti yeni
bir tür zay›f ak›m›n, nötr zay›f ak›m›n,
mevcudiyetini de gerektiriyor. Z vektör
bozonunun (W ile birlikte) öngörülen
özellikleriyle 1983 y›l›nda CERN’de göz-
lemlenmesiyle bu model bir anlamda ka-
n›tlanm›flt›r. Bu flekliyle SM’yi k›saca
özetleyelim.

Sistemi oluflturan 25 parçac›k iki gru-
ba ayr›l›yor: Bunlardan 12 tanesi mad-
denin yap› tafllar›n› oluflturan fermiyon-
lar, di¤er 12 tanesi bu fermiyonlar›n bir-
birleri ile etkileflmesini sa¤layan kuvvet-
lerin tafl›y›c›s› olan bozonlar. Geri kalan
1 tanesi ise bu modelin bir anlamda
maskotu/simgesi say›labilecek Higgs
parçac›¤›. Bu model 18 (25) tane de

keyfi parametre içermektedir. Felsefî bo-
yutta bakt›¤›m›zda bu 18 (25) keyfi para-
metre temel ilkelerden yola ç›karak ke-
sinlikle belirlenemedikçe, yani de¤erleri-
nin istendi¤i gibi ayarlanabildi¤i anlam›-
na gelen keyfilikten kurtar›lmad›kça,
parças› oldu¤umuz evrenin neden oldu-
¤u gibi oldu¤unu anlama noktas›na ulafl-
t›¤›m›z› söyleyemeyiz. 

LHC ve Higgs: Bu fl›k kütle yaratma
mekanizmas›n›n ilk göze çarpan yan
ürünü kütleli yeni bir Higgs parçac›¤›.
Y›llard›r yap›lan çal›flmalar sonucu küt-
lesi için belirli limitler de konulmufl. ‹n-
sanl›k tarihinin en büyük projesi LHC
esas olarak yaklafl›k 30 y›ld›r tüm çaba-
lara ra¤men henüz bulunamam›fl olan
bu “tanr›n›n cezas› parçac›¤›” bulmak
için infla edilmifl. Yani yaklafl›k bir y›ld›r
iflletimde olan bu h›zland›r›c›da büyük

umutla aranan nesne herhalde Higgs
parçac›¤›. Higgs öngörülen özelliklerle
gözlenebilirse, SM bir anlamda tümüyle
kan›tlanm›fl ve tamamlanm›fl ve otur-
mufl bir teori statüsü kazanacak.

Higgs mekanizmas› o denli al›fl›lma-
d›k bir mekanizma ki konunun uzman›
olmayanlar taraf›ndan bunun bir mate-
matiksel fantezi oldu¤u düflünülebilir.
Ama durum böyle de¤il. Deney ve göz-
lemle do¤rulanmaya aç›k pek çok so-
nuçlar› var bu vakum yarat›¤›n›n. Bu s›-
f›r spinli yeni kuantum Higgs parçac›¤›-
n›n bu çerçevedeki tüm parçac›klarla
tüm etkileflimleri kesinlikle öngörülebili-
yor. Tüm parçac›klar›n (kuarklar, lepton-
lar, W ve Z bozonlar›) kütleleri Higgs ala-
n› taraf›ndan yarat›ld›¤› için Higgs par-
çac›¤›n›n bu parçac›klarla etkileflme sa-
bitlerinin kütleleri ile orant›l› olmas› gere-
kir. Bu çok ay›rt edici bir özelliktir ve
Higgs parçac›¤›n›n LHC h›zland›r›c›s›n-
da gözlemlenip tan›nmas›n› beklemek-
teyiz.

Standard Model’in öngörüleri uyar›n-
ca Higgs parçac›¤›n›n ömür süresi çok
k›sad›r ve pek çok kanal üzerinden çok
h›zla bozunacakt›r. Dolay›s›yla bu par-
çac›¤›n keflfi, kendisinden ziyade bo-
zundu¤u parçac›klar› gözlemlemeye yö-
neliktir. ATLAS ve CMS deneylerinden
13 Aral›k 2011 tarihinde yap›lan aç›kla-
malar ile Standart Model Higgs parçac›-
¤›n›n araflt›r›lmas›nda geldikleri son du-
rum dünyaya duyurulmufltur. Her iki de-
ney taraf›ndan elde edilen bulgular olas›
Higgs parçac›¤›n›n kütlesinin 124-126
GeV aral›¤›nda bir yerlerde olabilece¤i-
ne iflaret etmektedir. Ancak toplanan ve-
ri miktar› henüz Higgs sinyalini bilinen
fon süreçlerinden ay›rt etmek için yeterli
de¤ildir; dolay›s› ile bu sonucun bir keflif
oldu¤unu söylemek için çok daha fazla
veri ve güçlü bulgular gerekmektedir. Bu
bulgular veri art›fl›yla birlikte istatistik ha-
ta s›n›rlar› içinde ya kaybolabilir veya
daha da belirginleflebilir. 2012’de topla-
nacak olan yeni veriler, istatistiksel belir-
sizlikleri azalt›p SM Higgs parçac›¤›n›n
bu kütle bölgesinde olup olmad›¤›n› bize
daha kesin olarak gösterecektir. 

Higgs bozonlar›n›n iflin içine
kat›lmas› ile zay›f kuvvet
tafl›y›c›lar› için kütle yaratma
sorunu, oldukça fl›k bir flekilde
çözülmüfltü. Zaten Higgs
mekanizmas› da esas olarak bu
amaçla gelifltirilmifltir. Ancak
Higgs alan› kullan›larak sadece
kuvvet tafl›y›c› vektör alanlar›na
de¤il, bir yan kazan›m olarak
kuark ve leptonlara da kütle
kazand›r›lmaktad›r.
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Ya Higgs Parçac›¤› Bulunamaz-
sa?: Evrenin (ne yaz›k ki gravitasyon
hariç) birleflik kuantum alan teorisini in-
fla çabalar›m›z Higgs parçac›¤› olarak
bilinen bir parçac›¤›n öngörülen özellik-
leri ile LHC h›zland›r›c›s›nda keflfiyle ta-
mamlanm›fl olacak; aksi durumda ise
“süreç” bir anlamda yeniden bafllaya-
cakt›r. 

Ne yaz›k ki, SM’nin tek sorunu da
de¤il bu. Bir k›sm› oldukça felsefi tabiat-
l› olan baflka sorunlar› da var. Bu sorun-
lar›n, modelin geniflletilerek çözülebile-
ce¤ini düflünenler ço¤unlukta. SM’nin
s›ralanan bu sorunlar›na çözüm bulmak
amac›yla pek çok teflebbüs yap›lm›flt›r.

Bunlar›n baz›lar› Higgs parçac›¤›na
yo¤unlaflm›fl ve bir anlamda böyle “ar-
t›k” bir fiziksel parçac›k yaratmayacak
alternatif bir dinamik simetri k›r›lmas›
mekanizmalar› gelifltirmeye odaklanm›fl-
t›r. Bunlar aras›nda en çok dikkat çeken-
ler SM’nin, süpersimetriyi iflin içine kata-
rak yap›lan geniflletilmifl flekli ile Tekni-
Renk ve Ekstra-Boyut modelleridir.Bu
alternatif modellerin ortak özelli¤i de tüm
“fiziksel gerçekli¤in” temelini oluflturan
simetrileri daha derinden anlamay›
amaçlamalar›. Bunlar›n tümü hakk›nda

ayr›nt›ya girmeye bu makalenin pedago-
jik kurgusu içinde pek fazla olanak yok.
Ancak bunlar›n da flu anda bile bilinen
sorunlar› var. Dolay›s› ile do¤ru model
bu yap›lardan bambaflka bir yap›da da
ç›kabilir. Böylesi bir durum, son 30-40
y›lda oluflmufl bilimsel birikim aç›s›ndan,
daha do¤ru bir deyimle do¤an›n do¤all›-
¤›n› anlamak aç›s›ndan, belli ölçüde ha-
taya düfltü¤ümüzü, do¤ay› anlamakta
baflar›s›z oldu¤umuzu gösterir. Böyle bir
sonuç mevcut paradigmada sert bir k›r›l-
maya iflaret edebilir. 

Son söz
Kütle kavram› temel indirgenemez

niteli¤iyle sahip oldu¤u yüzlerce y›ll›k
taht›ndan art›k indirilmifltir. Bilinen mad-
denin kütlesinin çok büyük k›sm› (proton
ve nötronlar›n kütleleri) kuark ve gluon-
lar›n salt hareket enerjilerinden gelmek-
tedir. Kalan nicel olarak çok küçük (elek-
tronlar›n kütlesi de dâhil bu kesime), an-
cak nitel olarak çok önemli k›s›m ise
Higgs alan yo¤uflkusunun eseridir.

Ancak bu ola¤an üstü derin ve fl›k
mekanizman›n nihai gerçek olarak kabul
edilebilmesi için tüm fizikçiler LHC’de
Higgs parçac›¤› odakl› bir evren anlay›-

fl›n›n do¤rulanmas›n› beklemektedirler.
E¤er LHC’de Higgs parçac›¤› buluna-
mazsa, ki bu ‘cehennem’ senaryosu olur-
du, her fleyi yeni bafltan düflünmemiz,
eski hesaplar› tekrar kar›flt›rmam›z, eski
defterleri tekrar açmam›z gerekebilir.

Bitirmeden önce bu makalede de¤in-
medi¤im baflka tür kütle parametrelerinin
mevcut oldu¤una k›saca de¤inmek iste-
rim. Bunlardan biri Planck kütlesidir ve
gravitasyonun kuantizasyonu ile iliflkilidir.
Bir di¤eri ise nötrinonun yenilerde keflfe-
dilen kütlesidir. Bunlar Higgs kütlesine
göre s›ras›yla 1017 kez daha büyük ve
1013 kez daha küçüktür. Temel fizi¤in
birleflik alan teorisini infla etme serüveni-
ne ç›kanlar›n aç›klamas› gereken gizler
aras›nda bu iki kütle aras›ndaki ola¤an
üstü büyük mertebe fark› da (1030 ) çok
önemli bir problem olarak durmaktad›r. 
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ATLAS ve CMS deneylerinden
13 Aral›k 2011 tarihinde
yap›lan aç›klamalar ile Standart
Model Higgs parçac›¤›n›n
araflt›r›lmas›nda geldikleri son
durum dünyaya duyurulmufltur.
Her iki deney taraf›ndan elde
edilen bulgular olas› Higgs
parçac›¤›n›n kütlesinin 124-126
GeV aral›¤›nda bir yerlerde 
olabilece¤ine iflaret etmektedir.

Standard Model’in öngörüleri uyar›nca Higgs parçac›¤›n›n ömür süresi çok k›sad›r ve pek çok
kanal üzerinden çok h›zla bozunacakt›r.
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