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Kütle kavram›n›n serüveni

Klasik Newton ve Einstein
Teorilerinden Standart Kuantum
Alan Modeline
Kütle kavram› temel indirgenemez niteli¤iyle sahip oldu¤u yüzlerce y›ll›k taht›ndan
art›k indirilmiﬂtir. Bilinen maddenin kütlesinin çok büyük k›sm›
(proton ve nötronlar›n kütleleri) kuark ve gluonlar›n salt hareket enerjilerinden
gelmektedir. Kalan nicel olarak çok küçük (elektronlar›n kütlesi de dâhil bu
kesime), ancak nitel olarak çok önemli k›s›m ise Higgs alan yo¤uﬂkusunun eseridir.
Giriﬂ: Modern bilimin oluﬂumu

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.

T

arihsel bak›mdan ilk gerçek
modern fiziksel teori, Newton’un teorisidir. Evrenin iﬂleyiﬂine iliﬂkin kurallar 15431686 aras›ndaki yaklaﬂ›k yüz
elli y›l süren bilimsel devrim sürecinde
Copernicus, Kepler ve Galileo’nun öncül
katk›lar› Newton taraf›ndan sentezlenerek Principia adl› an›tsal eserinde en geliﬂkin haliyle insanl›¤›n bilgisine sunulmuﬂtur. Böylece, Newton kanunlar›n›n
temelinde, tüm kütleli nesnelerin matematiksel noktasal parçac›klar olarak
temsil edilmesiyle yap›lan çok keskin bir
soyutlama-idealleﬂtirme vard›. Newton
teorisi klasik fizik süreçlerini matematiksel olarak her bir serbestlik derecesi için
zaman cinsinden ikinci dereceden lineer
bir diferansiyel denklemle ifade ediyordu: F=ma. Gene Newton taraf›ndan yap›lm›ﬂ çok önemli bir di¤er buluﬂ teori
gök cisimleri aras›ndaki etkileﬂmeyi

aç›klayan gravitasyon kuvvet kanunudur. Bu kanun kütleli noktasal parçac›klar aras›ndaki uzaktan anl›k etkiyi betimleyen kanundu. Bu iki kanun bir arada
düﬂünüldü¤ünde Newton tüm gök cisimlerinin hareketlerinin yan› s›ra yeryüzündeki nesnelerin hareketlerini de (örne¤in
düﬂüﬂünü) aç›klayan bir bilimsel para-

Sir Isaac Newton (1643-1727)
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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.
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 geliﬂmesine yol açt›. Bu yeni teori Maxwell’in
elektromagnetik alan teorisiydi. Maxwell’in elektrik ve magnetizmaya iliﬂkin
ço¤u gözlemsel bilgileri elektromagnetizma ad›n› verdi¤imiz bir çerçevede birleﬂtirilmesiyle do¤aya iliﬂkin anlay›ﬂ›m›z›n kapsam› daha da geniﬂledi. Maxwell’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›lm›ﬂt›r. Bir anlamda Maxwell fazla u¤raﬂmadan ›ﬂ›¤›n bir tür elektromagnetik dalga oldu¤unu göstermiﬂtir. 1880’lerde
Hertz’in radyo dalgalar›n› bulmas› görünür ›ﬂ›¤›n tek EM dalga türü olmad›¤›n›
ve bu fenomenin ne denli zengin oldu¤unu göstermiﬂtir.
20. yüzy›l›n baﬂ›nda klasik bölgedeki
anlay›ﬂ›m›z› ciddi ﬂekilde geliﬂtirip incelten ve Einstein’›n imzas›n› taﬂ›yan iki yeni ve çok önemli geliﬂme daha oldu:
Özel ve genel görelilik teorileri. Bunlardan 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 nitelik 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.

Makroskopik evrende kütle:
Newton’dan Einstein’a

Eylemsizlik Kütlesi: 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. Bu tan›m
gere¤i, ayn› fiziksel kuvvetin etkisi alt›nda hareket eden nesnelerden kütlesi daha küçük olanlar daha fazla ivmelenirler.
Bu fiziksel gerçe¤in, yanl›ﬂl›¤› Galileo taraf›ndan kan›tlanm›ﬂ olan, ünlü Aristo fizi¤i öngörüsü ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve (bir
paradoks olarak görülüyorsa), çözümün
bulunmas›, fizik amatörü genel okuyucu
için e¤lenceli olabilir: “Bir kulenin tepesinden ayn› anda b›rak›lan iki nesneden
daha ‘a¤›r’ olan yere daha erken ulaﬂ›r.”

Günlük yaﬂam›m›zda genellikle ve
yanl›ﬂ olarak kütle kavram› a¤›rl›k sözcü¤ü ile ifade edilmektedir. Bilimsel bak›mdan kuﬂkusuz a¤›rl›k sözcü¤ünün de
bir anlam› vard›r ve maddenin kütleden
farkl›, fakat iliﬂkili bir özelli¤ini tan›mlamaktad›r. Kütle maddenin içsel-özgül bir
özelli¤i iken, a¤›rl›k buna etki eden gravitasyon 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 üzerindeki a¤›rl›¤› ancak 81.5 Newton’dur.

Gravitasyon Kütlesi: Bir baﬂka kütle tan›m› daha var klasik fizikte. Bu da
gene arkas›nda Newton bulunan bir
baﬂka fiziksel süreçte, gök cisimlerinin
hareketlerini betimleyen gravitasyon teorisi ba¤lam›nda karﬂ›m›za ç›kan gravitasyon kütlesi kavram›. ﬁöyle tarif ediliyor: ‹kinci bir nesneyle etkileﬂen bir nesnenin uygulad›¤› gravitasyon kuvvetinin
büyüklü¤ünün ölçüsüne aktif gravitasyon kütlesi, kendi üzerine uygulanan
gravitasyon kuvvetinin büyüklü¤ünün ölçüsüne de pasif gravitasyon kütlesi ad›n› veriyoruz.

Klasik fizikte kütle kavram›n› ele almadan önce, yukarda k›sa bir tarihçesini sundu¤umuz klasik fizikten ne anlad›¤›m›z› bir cümle ile özetleyelim: Klasik fizik 20. yüzy›l›n baﬂlar› itibar›yla bilinen
(makroskopik) do¤aya ve iﬂleyiﬂ kurallar›na iliﬂkin bilgi ve kurallar›n matematiksel ifadeleri olan kanunlar›n tümüdür.

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.
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17. yüzy›ldan beri tekrarlanagelen
ölçümlerle eylemsizlik ve gravitasyon
kütlelerinin eﬂde¤er oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r. Einstein’in 1915’te geliﬂtirdi¤i Genel
Görelilik Teorisi kurulumunda bu özellik
“eﬂde¤erlik ilkesi” ad› alt›nda çok önemli bir rol oynamaktad›r. Einstein’in ifade
etti¤i ﬂekliyle, “kütleli bir nesne, örne¤in
dünya, üstünde duran bir gözlemciye etkiyen gravitasyon kuvveti, bu gözlemciye ‘eylemsiz olmayan’(=ivmelenen) bir
referans sisteminde etkiyen ‘yalanc›’
kuvvet ile ayn›d›r”.
Görelilik Teorisinde Kütle: Hemen
belirtelim ki Einstein’in kütle konusundaki ilk ve tek devrimsel katk›s› de¤il bu.
Daha önce geliﬂtirdi¤i Özel Görelilik Teorisi (1905) çerçevesinde kütleye iliﬂkin
çok ilginç ve önemli bir özellik karﬂ›m›za
ç›km›ﬂt›: Bir nesnenin “durgun (de¤iﬂmez)” kütlesi ile “durgun enerjisi” E=mc2
denklemi ile ifade edildi¤i ﬂekliyle bir anlamda eﬂde¤erdir. Ayn› denklem, sadece durgun kütlenin de¤il, göreli kütlenin
de göreli enerji (toplam sistem enerjisi)
ile eﬂde¤er oldu¤unu da söyler, yani kinetik enerjiden de bir katk› almaktad›r.
Yani bu nesne daha h›zl› hareket ettikçe
göreli kütlesi de büyümektedir. Bu de¤iﬂmez 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 Gözlemsel Kan›t›: Bu eﬂde¤erlik ilkesinden
ç›kan çarp›c› sonuç enerjinin de ayn› zamanda 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 parçac›k-antiparçac›k çifti yaratarak yok olmas› ve ›ﬂ›¤›n gök cisimleri yak›n›ndan
geçerken “bükülmesi” gibi fiziksel süreçler bu eﬂde¤erli¤i kan›tlayan süreçlerdir.
29 May›s 1919 tarihindeki ünlü güneﬂ tutulmas› s›ras›nda Bat› Afrika’daki Prens
Adas›’nda ve Brezilya’daki Sobrai’de çekilen foto¤raflarla, uzak bir y›ld›zdan gelen ›ﬂ›¤›n bu teorinin çok önemli ön görüsü do¤rultusunda yolu üstündeki bir
y›ld›z›n yak›n›ndan geçerken bükülerek
dünyam›za ulaﬂt›¤› kan›tlam›ﬂt›r. Gravi-

Einstein’in geliﬂtirdi¤i Özel Görelilik Teorisi
(1905), kütle konusunda devrimsel
bir katk›d›r.

tasyon alan› içinde yörüngesinin bükülmesi salt enerjiden oluﬂan fotonlar›n (›ﬂ›k kuantumu) ayn› zamanda yukarda tan›mlad›¤›m›z pasif bir gravitasyon kütlesine de sahip oldu¤unu
kan›tlamaktad›r.
Dikkatlerimizi mikro evrene çevirmeden önce klasik fizikte bile 20. yüzy›l›n
baﬂ›ndaki Einstein’in eseri olan geliﬂmeler 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 hareket kanununda, hem de yer çekimi kanununda. Kütlenin taht›n›n sallanmas›
özel ve genel görelilik teorilerinin ortaya

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.

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. Eﬂde¤erlik ilkesinin bir versiyonu bir nesnenin gravitasyon alan› içindeki davran›ﬂ›n›n kütlesinden ba¤›ms›z ve salt uzay›n geometrisinin bir sonucu oldu¤unu
söylüyor. Felsefi derinli¤i Einstein’› çok
etkilemiﬂ olan bu gerçe¤e ulaﬂmak o kadar zor de¤il asl›nda; Newton’un iki kanununu birleﬂtirmek yetiyor bu iﬂ için:
ma=mGM/r2. Her iki taraftaki m’lerin birbirini götürdü¤ü ve dolay›s› ile kütlenin
sahneden silindi¤i kolayca görülüyor
(yukarda sordu¤um Aristo-Galileo paradoksunu henüz çözememiﬂ olanlara
sayg›yla sunulur).
Genel Görelilik Teorisi’nin temel
denklemi, Rmn–gmn R /2 = Tmn, uzayzaman e¤rili¤i ile maddenin enerji ve
momentumunu iliﬂkilendiren bir denklemdir. Denklemin sol taraf› uzay-zaman
geometrisini sa¤ taraf› ise nesnelerin
kütleleri ve enerjilerini içerir. Einstein
tüm yaﬂam› boyunca “derinlik ve güzellik” olarak sa¤ taraf›n sol taraftan aﬂa¤›
statüde oldu¤unu düﬂünüp hep bir ﬂekilde düzeltmeyi (yani onu da geometrize
etmeyi) düﬂleyip durdu; ama gerçekleﬂtiremedi.
Makroskopik dünyada kütle “madde”
ile iliﬂkili bir kavramd›r. Ancak mikro evrende 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 “bozon” 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 çevirece¤iz.

Mikro evrende kütle–Standard
Model
Kuantum Alan Teorisi: Mikro evrendeki fiziksel süreçleri aç›klayabilmek
için geliﬂtirilmiﬂ olan teori Kuantum Alan
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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 elektronlar” tüm uzay-zaman› dolduran elektron
alan› denilen “ﬂeyin” uyar›lm›ﬂ durumlar›
olarak yorumlanmaktad›r. ‹ﬂte bu mekanizma sayesinde evrende her yerdeki ve
her andaki elektronun kütlesi dâhil tüm
fiziksel özelliklerinin neden ayn› oldu¤unu anlayabiliyoruz. E¤er tüm maddeyi
bir kaç alan›n uyar›lm›ﬂ durumlar›ndan
oluﬂturuyorsak (ki, Standard Model çerçevesinde tam olarak bunu yap›yoruz),
o zaman kütle meselesi daha basit yeni
bir görünüm kazan›r. ﬁöyle ki genel anlamda kütleyi aç›klayabilmek amac›yla
her bir temel alan›m›z için bir kaç parametre betimlememiz gerekiyor; hepsi bu
kadar.
Bu çerçevede iki parçac›¤›n etkileﬂiminin üçüncü bir parçac›¤›n de¤iﬂ tokuﬂu 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 kuantum parçac›¤› olan foton kütlesiz oldu¤u
gibi yüksüzdür de.
Ayar Teorileri: 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. ‹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 ortadan kalkt›¤› anlam›na gelmiyor kuﬂkusuz. Birleﬂtirmeyi, etkin olduklar› enerji

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¤›ms›z olarak yap›lan dönüﬂümler alt›nda
sahip olunan simetrilerdir (bu duruma kimi fizikçilerce bir hoﬂluk olarak nükleer
demokrasi yak›ﬂt›rmas› yap›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.

bölgelerindeki farkl›l›klar›n› koruyarak,
tek bir matematiksel çerçevede toplamak olarak anlamak gerekiyor.
Büyük birleﬂtirme henüz gerçekleﬂmese de, heyecan verici olan bu kuvvetlerin tümünün ayn› karakterde teoriler taraf›ndan betimleniyor olmas›. Bu teoriler
lokal simetrilerin Abelian olmayan ayar
teorileri olarak biliniyor (1954, Yang ve
Mills). Bu konularda çok fazla teknik ayr›nt›ya girmek bu dergi format›nda kuﬂkusuz mümkün de¤il. Ancak ﬂu kadar›n›
söylemek gerek: Bu teorilerin ortak özelli¤i, kuvvetlerin do¤an›n lokal simetrileri
ile iliﬂkilendirilmesidir. ﬁöyle ki, farkl›
kuvvetler farkl› simetrilere sahiptir. Bu
kuvvetler bir anlamda matematiksel olarak bu simetriler arac›l›¤›yla tan›mlan›r.

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.

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: Lokal simetriler üzerine kurulmuﬂ olan ayar
teorileri otomatik olarak kütlesiz ve dolay›s› ile sonsuz menzilli kuvvet taﬂ›y›c›
vektör ayar bozonlar› içerir. Peki, bu taﬂ›y›c› vektör bozonlara kütle kazand›r›rsak ne olur? Menzilleri sonlu olur. Bu
kütle ne kadar büyükse menzil de o kadar k›sa olacakt›r. Temel sorun bu kütlenin nas›l yarat›laca¤›d›r.
‹zotopik spin gibi Abelian olmayan lokal simetrilerle iliﬂkili kuvvet taﬂ›y›c›lar›
kütlesiz olsalar da yüklü olmak zorundad›r. Zay›f etkileﬂmeler de e¤er elektromagnetizma gibi bu tür bir ayar teorisi ile
temsil edilmek istenirse hemen bir sorunla karﬂ›laﬂ›yoruz. Bu kuvvetler yaln›zca çekirdek içi süreçlerle iliﬂkisi nedeni ile uzun menzillerde gözlemlenemiyor. Kuvvet taﬂ›y›c›lar›n›n say›s›n›n ne
oldu¤u ve dolay›s› ile simetrinin hangi Lie grubu ile temsil edilece¤i baﬂlang›çta
bir sorun olarak ortada oluﬂu bir yana,
zay›f kuvvet taﬂ›y›c›lar›n menzilini çekirdek boyutu içine k›s›tlayacak tutarl› mekanizman›n ne oldu¤u da o evrede henüz 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 Kuantum Alan Teorileri’nin (KAT) o gün geldi¤i düzey itibar› ile çok da iyi biliniyordu.
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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 sabitlerini yeniden tan›mlayarak (renormalize ederek) kurtulmak mümkün de¤ildi.

Kiral Simetri ve Kütle: ﬁimdi Standard 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 simetrisidir ve aﬂa¤›da basitçe gösterece¤imiz gibi bu simetri kütleyi yasaklamaktad›r.

Bir alan teorisinin fiziksel olmas›
onun do¤ada gözlenen olaylar› aç›klayabilen ve istenen hassasiyette sonlu
öngörülerde bulunabilmesi anlam›na gelir. Renormalize olmayan teoriler birinci
halka pertürbasyonu düzeyinde hassasiyet gerektiren hallerden baﬂlayarak bu
nitelikten yoksun olduklar›ndan fiziksel
bir teori olarak pek bir de¤er taﬂ›mazlar.
(Bu hassasiyetin gerekmedi¤i baz› durumlarda, 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 kütleleri elle koymak deniyor) mümkün de¤il.
Bu durumda bu alan teorisi art›k bir lokal
ayar alan teorisi de de¤il. Zira kütle terimi ayar simetrisini de k›rmaktad›r.
Yani lokal ayar simetrisinin baﬂtan
kuvvet taﬂ›y›c› vektör bozonlar› gerekçelendirmesi ba¤lam›ndaki felsefi
derinlik ve ﬂ›kl›k ta bir anlamda ortadan kalk›yor.

Önce kiral simetri konusunu ele alal›m. Bu simetri konumuz ba¤lam›nda
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 (eﬂde¤erli¤in) varl›¤›na iﬂaret ediyordu. Bu
gözlem sonuçlar› teorik olarak da “Parite Simetrisi” ile aç›klan›yordu. Bu simetri ba¤lam›nda beta bozunmas› sonucunda elektronlar daima sol-elli ve pozitronlar 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› gösterdi. Bunu aç›klamak için öne sürülen teorik mekanizma, Maksimum Parite Simetri k›r›lmas› (=kiral simetri), tek-ellilik üzerine kuruluyordu; yani zay›f etkileﬂmelerde 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 (elektronlar ve di¤erleri) söz konusu oldu¤u
için özel görelilik ilkesi ile çeliﬂiyordu.
Aç›klayal›m: Sabit bir gözlemciye sol-elli gözüken bir elektron, elektronla ayn›
do¤rultuda fakat ondan daha h›zl› hareket eden bir gözlemciye sa¤-elli gözükecektir! Nas›l oluyor bu? Hareketli gözlemciye göre elektronun hareket yönü
tersine çevrilmiﬂtir; yani sabit gözlemciye göre söz gelimi sa¤a do¤ru hareket
ederken, ayn› yönde ancak kendinden
daha h›zl› hareket eden gözlemciye göre sola do¤ru hareket ediyor gözükecektir. Spin yönü de¤iﬂmedi¤i ve her iki gözlemciye göre de ayn› oldu¤u için, sol-ellilikten sa¤-ellili¤e dönüﬂüm gerçekleﬂmiﬂ 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 çerçevesinde ›ﬂ›k h›z› ile hareket ediyor olaca¤›ndan, herhangi bir gözlemcinin ondan
daha h›zl› hareket etmesi söz konusu olmayacakt›. Demek ki kütle Maksimum
Parite K›r›lmas› özelli¤inin kesin bir ilke/teoriye dönüﬂtürülmesi önündeki en
büyük engel oluyordu. Bir di¤er deyiﬂle
kiralite ancak kütlesiz bir evren için tutarl› 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.
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var. Bir anlamda “k›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›” durumu.

Elektron gibi madde nesnelerinin neden tutarl› bir fiziksel teoride kütlesiz olmalar› gerekti¤ini çok basit ve ﬂ›k görelilik teorisi argümanlar› kullanarak gördük. 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) dalgalar›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 kolay olmad›¤›n› görürüz. Kuantum dalgalanmalar boylamas›na bileﬂenler dâhil
tüm bileﬂenleri kullan›r. 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. Bu de¤iﬂmezlik özelli¤i büyük bir simetriye,
ayar simetrisine karﬂ› gelir. Burada hemen belirtelim ki boylamas›na bileﬂenler
negatif olas›l›klara yol açt›¤›ndan tutarl›
bir teorik çerçevede mutlak ortadan kald›r›lmalar› gerekmektedir.
Ayar simetrisi vektör (spin-1 taﬂ›yan)
parçac›klar›n kütlesiz olmalar›n› gerektirir. ﬁimdi bunu da yukarda kiral simetri
konusunda yapt›¤›m›z gibi görelilik teorisi ile tutarl›l›k kriteri çerçevesinde kan›tlayal›m. E¤er bir gözlemci em dalgaya yetiﬂebilirse, yani onun yay›lma h›z› ile ayn›
h›za ulaﬂabilirse, em dalga bu gözlemciye hareketsiz (!) gözükecektir. Dolay›s›
ile bu gözlemciye göre bu dalgan›n transvers ya da boylamas›na bileﬂenleri (polarizasyonlar›) aras›nda bir fark kalmayacakt›r. Böyle bir belirsizli¤e yol açmamak
için em dalgalar›n hiç bir fiziksel gözlemcinin yetiﬂemeyece¤i limit h›zla (›ﬂ›k h›z›)
hareket etmesi gerekir, ki gerçekte olan
da budur ve bu Maxwell zaman›ndan beri çok iyi bilinen bir gerçektir.

Kiral simetri.

Özetlersek, baﬂtan ﬂöyle bir ikilemle
karﬂ› karﬂ›yayd›k. Bir yanda tüm kuvvet
taﬂ›y›c› ayar vektör bozonlar› (em ve zay›f) yukarda özetledi¤im kiral ayar simetrisi gere¤i kütlesiz-sonsuz menzilli olmak zorunda olan bir teori var. Bu teori
fiziksel gerçeklikle uyuﬂmuyor, ancak renormalize 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¤inde k›sa menzilli k›l›nm›ﬂ, bu anlamda
realistik ancak renormalize olmad›¤› için
matematiksel bak›mdan tutars›z bir teori

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.

Higgs Mekanizmas›: Bereket ki, bu
ikilemin çözümünü sa¤layacak bir mekanizma daha önce Higgs, Brout ve
Englert adl› fizikçiler taraf›ndan 1964’de
Goldstone teoremi ba¤lam›ndaki çal›ﬂmalar› s›ras›nda bulunmuﬂtu. Bu bilim
adamlar› baz› kuvvet taﬂ›y›c›lar›na kütle
kazand›r›rken, ayar simetrisinin elektromagnetizma ile iliﬂkili k›sm›n› da de k›r›lmadan koruyacak bir mekanizma buldular. Bunun için teoriye yeni bir skalar
alan (bilinen madde ailesinden hiçbir
alan Goldstone mekanizmas› gibi bir rolü üstlenmeye uygun olmad›¤›ndan) eklediler. Ancak, bu alan vakumda (boﬂlukta) 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 düﬂünürüz. Kuantum teori dilinde ise, daha
kesin bir matematiksel ifadeyle “içinde
tüm alanlar›n mümkün en düﬂük enerji
de¤erlerine sahip oldu¤u kuantum durumu” olarak tan›mlan›r. Alan teorisi çerçevesinde enerjinin minimum oldu¤u durum bu alan›n uzay›n her yerinde s›f›r oldu¤u durumdur. Baﬂka bir deyiﬂle, bu
alan›n söndü¤ü, yok oldu¤u durum anlam›na gelir. Gerçekten de bir elektron
alan› ancak hiçbir elektron yokken minimum 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› (minimuma ulaﬂ›ld›¤› için) de¤il; tam tersine
bir enerji maliyetine sahip. Higgs alan›n›n enerjisi, alan s›f›rdan farkl› büyük sabit 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” uzayda izotopik spin okunun yönünü belirleyecek bir referans do¤rultusu tarif etmesidir. Higgs referans vektörünün alan›n
vakum de¤eri taraf›ndan belirlenen belirli bir büyüklü¤ü vard›r. ‹lk bak›ﬂta Higgs
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alan›n›n ayar simetrisini k›rarak daha
önce sözünü etti¤imiz alan teorisi sonsuzluklar›na yol açabilece¤inden kayg›
duyulabilir. Ancak bunun böyle olmad›¤›,
zira Higgs alan›n›n asl›nda simetriyi k›rmad›¤›, ancak sadece maskeledi¤i kolayca görülebilir. Gerçekten de 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 (lokal simetri) dönüﬂümleri alt›nda Higgs alan› da “dönmektedir”. Bu
mekanizma “kendili¤inden simetri k›r›lmas›” (KSK) olarak bilinmektedir ve daha önce fizi¤in baﬂka alanlar›nda (süper-iletkenlik ve ferro-manyetizma) karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. KSK basitçe teorinin
(denklemlerin) simetrik kalmas›, ancak
tarif etti¤i fiziksel sistemin art›k bu simetriye sahip olmamas›d›r.
ﬁimdi de Higgs ya da KSK mekanizmas› ile baz› (zay›f) kuvvet taﬂ›y›c› alanlara (k›saca YM alanlar›na) nas›l kütle
kazand›r›ld›¤›na da k›saca de¤inelim.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 taﬂ›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 taﬂ›y›c› kuantumlar baﬂlang›çta kütlesiz olduklar›ndan ve dolay›s› ile ›ﬂ›k h›z›yla
hareket ettiklerinden, yukarda anlatt›¤›m›z gibi sadece iki spin kuantum durumuna 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 parçac›¤› Higgs parçac›¤›n› “yiyerek kilo kazan›r”.

ile kütle kazand›r›lm›ﬂ YM teorisinin renormalizasyon problemini ele ald›lar.
Temmuz 1971’de hesaplar›n› tamamlad›lar ve Higgs mekanizmas›n› içeren YM
teorisinin renormalize oldu¤unu ispatlad›lar. Böylece elimizde hem kütleli kuvvet taﬂ›y›c› vektör bozonlara sahip hem
de matematiksel bak›mdan tutarl› bir teori var. Gerçekten devrimsel bir geliﬂme.

Higgs mekanizmas›.

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› anlama serüvenimizde bir dönüm noktas›
oluﬂturuyor? Bu gerçekten bir dönüm
noktas› ve bunu yukarda da adlar› zikredilen iki fizikçinin ç›¤›r açan ispatlar›na
borçluyuz. Bir di¤er deyiﬂle SM’yi, bu
modeli formüle edenler kadar hatta onlardan daha fazla ‘t Hooft ve Veltman’a
borçluyuz. Bu fizikçiler öncelikle kütleli
(elle konulmuﬂ) Yang Mills teorisinin renormalize olmad›¤›n› 1970 y›l›nda göstermiﬂlerdi. 1971 y›l›nda da önce salt
YM teorisinin renormalizasyon problemine, daha sonra da Higgs mekanizmas›

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.

Kuark ve Leptonlara Kütle: Higgs
bozonlar›n›n iﬂin içine kat›lmas› ile zay›f
kuvvet taﬂ›y›c›lar› için kütle yaratma sorunu, yukarda k›saca özetledi¤im gibi,
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. Temel yap› taﬂ› olan
lepton ve kuarklara kütle kazand›rmada ayn› ﬂ›kl›k ne yaz›k ki yok ve masrafs›z da de¤il. Bunun için sisteme
dâhil edilmesi gereken ekstra (Yukawa) parametrelerinin say›s› da pek
fazla.
Foton ve Gluonlara Kütle Yok:
Higgs’in yaln›zca zay›f kuvvet taﬂ›y›c›lar› etkilemesi ve onlara kütle kazand›rmas› asl›nda matematiksel bak›mdan pek
de ﬂaﬂ›rt›c› de¤il. Güçlü etkileﬂmeleri etkilememesi için Higgs baﬂtan renk yükü
(yani SU(3)c etiketi) taﬂ›mayacak ﬂekilde seçiliyor. Elektrik yükü taﬂ›mamas›
ise, elektromanyetizman›n simetri grubunun, baﬂta elektro-zay›f k›s›m için seçilen Lie gruplar›ndan biri olarak de¤il,
fakat simetri k›r›lmas› mekanizmas› sonucunda k›r›lmadan kalan Abelian (diagonal) alt grup olarak seçilmesiyle sa¤lan›yor.
Ancak alt›n› çizmeden geçmeyelim: 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: (Genel okuyucu, yaz›n›n bütünselli¤ine zarar vermeden bu k›sm› atlayabilir) Yukar-
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da sundu¤umuz bilgiler ›ﬂ›¤›nda k›sa toparlama yaparsak evrenin temel yap› ve
iﬂleyiﬂini aç›klamak amac›yla kurulmuﬂ
olan Standard Model’in 12’si temel madde 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 kuvvet taﬂ›y›c›-gluon) ve 1 adet Higgs parçac›¤› olmak üzere 25 temel parçac›k
üzerine kuruldu¤unu görüyoruz. Bu model 18 (veya 25) keyfi parametre içermektedir. Bunlar 3 tanesi bir araya getirilmiﬂ, ancak kuﬂkusuz farkl›l›klar› korunmuﬂ olan, 3 tür etkileﬂmenin kuplaj
sabitleri (em için olan günlük dilde elektrik yükü olarak biliniyor), 2 tanesi KSK
mekanizmas› ile iliﬂkin olarak Higgs alan›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 matrisinin 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 asimetrisi gibi do¤an›n ilginç olaylar›n› aç›klamakta iﬂlevleri oldu¤unu hat›rlatal›m.
‹lk ortaya at›ld›¤›nda modelin en çarp›c› öngörüsü nötr Z vektör bozonuydu;
kütlesi d›ﬂ›nda her bak›mdan fotonla özdeﬂ olan bir tuhaf parçac›k.Bu zay›f etkileﬂmeleri aç›klamak amac›yla daha önce 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 gözlemlenmesiyle bu model bir anlamda kan›tlanm›ﬂt›r. Bu ﬂekliyle SM’yi k›saca
özetleyelim.
Sistemi oluﬂturan 25 parçac›k iki gruba ayr›l›yor: Bunlardan 12 tanesi maddenin yap› taﬂlar›n› oluﬂturan fermiyonlar, di¤er 12 tanesi bu fermiyonlar›n birbirleri ile etkileﬂmesini sa¤layan kuvvetlerin 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

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

keyfi parametre içermektedir. Felsefî boyutta bakt›¤›m›zda bu 18 (25) keyfi parametre temel ilkelerden yola ç›karak kesinlikle belirlenemedikçe, yani de¤erlerinin 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 ulaﬂt›¤›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 kütlesi için belirli limitler de konulmuﬂ. ‹nsanl›k tarihinin en büyük projesi LHC
esas olarak yaklaﬂ›k 30 y›ld›r tüm çabalara 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

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.

Higgs mekanizmas› o denli al›ﬂ›lmad›k bir mekanizma ki konunun uzman›
olmayanlar taraf›ndan bunun bir matematiksel fantezi oldu¤u düﬂünülebilir.
Ama durum böyle de¤il. Deney ve gözlemle do¤rulanmaya aç›k pek çok sonuçlar› 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 öngörülebiliyor. Tüm parçac›klar›n (kuarklar, leptonlar, W ve Z bozonlar›) kütleleri Higgs alan› taraf›ndan yarat›ld›¤› için Higgs parçac›¤›n›n bu parçac›klarla etkileﬂme sabitlerinin kütleleri ile orant›l› olmas› gerekir. Bu çok ay›rt edici bir özelliktir ve
Higgs parçac›¤›n›n LHC h›zland›r›c›s›nda gözlemlenip tan›nmas›n› beklemekteyiz.
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. Dolay›s›yla bu parçac›¤›n keﬂfi, kendisinden ziyade bozundu¤u parçac›klar› gözlemlemeye yöneliktir. 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. Ancak toplanan veri 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 hata s›n›rlar› içinde ya kaybolabilir veya
daha da belirginleﬂebilir. 2012’de toplanacak olan yeni veriler, istatistiksel belirsizlikleri azalt›p SM Higgs parçac›¤›n›n
bu kütle bölgesinde olup olmad›¤›n› bize
daha kesin olarak gösterecektir.
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Ya Higgs Parçac›¤› Bulunamazsa?: Evrenin (ne yaz›k ki gravitasyon
hariç) birleﬂik kuantum alan teorisini inﬂa çabalar›m›z Higgs parçac›¤› olarak
bilinen bir parçac›¤›n öngörülen özellikleri ile LHC h›zland›r›c›s›nda keﬂfiyle tamamlanm›ﬂ olacak; aksi durumda ise
“süreç” bir anlamda yeniden baﬂlayacakt›r.
Ne yaz›k ki, SM’nin tek sorunu da
de¤il bu. Bir k›sm› oldukça felsefi tabiatl› olan baﬂka sorunlar› da var. Bu sorunlar›n, modelin geniﬂletilerek çözülebilece¤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 “art›k” bir fiziksel parçac›k yaratmayacak
alternatif bir dinamik simetri k›r›lmas›
mekanizmalar› geliﬂtirmeye odaklanm›ﬂt›r. Bunlar aras›nda en çok dikkat çekenler SM’nin, süpersimetriyi iﬂin içine katarak yap›lan geniﬂletilmiﬂ ﬂekli ile TekniRenk 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 pedagojik 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 hataya düﬂtü¤ümüzü, do¤ay› anlamakta
baﬂar›s›z oldu¤umuzu gösterir. Böyle bir
sonuç mevcut paradigmada sert bir k›r›lmaya iﬂaret edebilir.

Son söz
Kütle kavram› temel indirgenemez
niteli¤iyle sahip oldu¤u yüzlerce y›ll›k
taht›ndan art›k indirilmiﬂtir. Bilinen maddenin kütlesinin çok büyük k›sm› (proton
ve nötronlar›n kütleleri) kuark ve gluonlar›n salt hareket enerjilerinden gelmektedir. Kalan nicel olarak çok küçük (elektronlar›n kütlesi de dâhil bu kesime), ancak 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›-

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.
ﬂ›n›n do¤rulanmas›n› beklemektedirler.
E¤er LHC’de Higgs parçac›¤› bulunamazsa, ki bu ‘cehennem’ senaryosu olurdu, her ﬂeyi yeni baﬂtan düﬂünmemiz,
eski hesaplar› tekrar kar›ﬂt›rmam›z, eski
defterleri tekrar açmam›z gerekebilir.
Bitirmeden önce bu makalede de¤inmedi¤im baﬂka tür kütle parametrelerinin
mevcut oldu¤una k›saca de¤inmek isterim. Bunlardan biri Planck kütlesidir ve
gravitasyonun kuantizasyonu ile iliﬂkilidir.
Bir di¤eri ise nötrinonun yenilerde keﬂfedilen 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 serüvenine 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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