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1. Girifl

E
vrenin iflleyifl modelini infla
etmek için yaklafl›k 100 y›l
geçmifl. 1900’de Max
Planck’›n ilk kuantum maka-
lesi ile bafllayan serüven

1930 ve 1940’larda parçac›k h›zland›r›-
c›lar›n›n gelifltirilmesi ile ivme kazanm›fl-
t›r. Zira kazan›lan bu teknolojik yetkinlik-
le maddenin derinliklerine ulafl›lmas› ve
iç yap›s›n›n daha derinden anlafl›lmas›
mümkün olmufltur. Bu serüven, ulafl›lan
bu gözlemsel bilgilerin bir düzene sokul-
mas› için teorilerin aranmas› ve gelifltiril-
mesi ve böylece oluflturulan teorilerin
öngörülerinin yeni infla edilen daha yük-
sek enerjili h›zland›r›c›larda test edilme-
leriyle günümüze kadar devam etmifltir.

Bu çabalar›n nihai ürünü bu gün
Standart Model (SM) olarak bilinen mo-
deldir. Bu model Higgs parçac›¤› olarak
bilinen bir parçac›¤›n LHC h›zland›r›c›-
s›nda keflfiyle art›k kan›tlanm›fl ve tam
bir teori statüsü kazanm›fl gibi görünü-
yor. Aksi durumda yukarada sözünü etti-
¤imiz 100 y›ll›k süreç bir anlamda yeni-
den bafllayacakt›. Bu bir kaç ay öncesi-
ne kadar hepimizin en kötü senaryo ola-
rak düflündü¤ü durumdu. Ama kabul et-
mek gerekir ki, bir anlamda en heyecan-
l› olan da bu senaryoydu.

2. Standard Model ve Higgs
mekanizmas›

Fizikçilerin çok eskilere uzanan düflü

bilinen kuvvetlerin tümünü içeren, yani
tek bir matematiksel çat› alt›nda birleflti-
ren bir teori oluflturmakt›r. Böyle bir bir-
lefltirme 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-manyetiz-
man›n tek bir model çerçevesinde bir-
lefltirilmesi olmufltur. Bu birleflme sis-
temlerin enerjileri artt›kça simetrilerinin
de artmas›ndan kaynaklanmaktad›r. He-
men alt›n› çizelim ki, matematiksel ola-
rak ayn› birleflik çerçevede tart›fl›l›yor ve
anlafl›l›yor olmalar›, farkl›l›klar›n›n orta-
dan 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
taraf›ndan betimleniyor olmas›. Bu teori-
ler lokal simetrilerin Abelian olmayan

Higgs bulundu
Mevcut tüm bilgi birikimimiz, ki deneylerle do¤rulanm›fl Standart Model ad›n›
verdi¤imiz bir çok kavram ve olgudan oluflmaktad›r. Bu düflünsel çerçeve bir tak›m
kavramsal ve gözlemsel çeliflkiler ve sorunlar da içermektedir. ‹flte as›l bu sorunlar
ve çeliflkiler LHC’den daha yeni neler beklememiz gerekti¤i konusunda bizlere yol
gösterecektir.
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ayar teorileri olarak biliniyor. Bu konular-
da 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 iliflkilendiril-
mesidir.

Ayar teorileri otomatik olarak kütlesiz
ve dolay›s› ile sonsuz menzilli kuvvet ta-
fl›y›c› vektör ayar bozonlar› içerir. Peki
bu tafl›y›c› vektör bozonlara kütle kazan-
d›r›rsak ne olur? Menzilleri sonlu olur.
Bu kütle ne kadar büyükse menzil de o
kadar k›sa olacakt›r. Temel sorun bu küt-
lenin nas›l yarat›laca¤›d›r.

Zay›f etkileflmeler de e¤er elektro-
magnetizma gibi bir ayar teorisi ile temsil
edilmek istenirse hemen bir sorunla kar-
fl›lafl›yoruz. Bu kuvvetler yaln›zca çekir-
dek içi süreçlerle iliflkisi nedeni ile uzun
menzillerde gözlemlenemiyor. Kuvvet ta-
fl›y›c›lar›n›n say›s›n›n ne oldu¤u (ve do-
lay›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 içi-
ne k›s›tlayacak tutarl› mekanizman›n ne
oldu¤u da o evrede henüz bilinmiyordu.
Kütlesizlerin sonsuz menzilli oldu¤u, do-
lay›s› ile çok k›sa menzilin ancak çok bü-
yük kütle tafl›yan alan/parçac›klar›n bir
özelli¤i oldu¤u kuantum alan teorilerinin
(KAT) o gün geldi¤i düzey itibar› ile çok
da iyi biliniyordu. Ancak gene KAT çerçe-
vesinde 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›n-
dan gösterildi¤i gibi, kütleli vektör mezon
teorileri renormalize de¤ildi. Yani halka
hesaplar›nda karfl›m›za ç›kan sonsuz-
luklardan etkileflme sabitlerini yeniden
tan›mlayarak (renormalize ederek) kur-
tulmak mümkün de¤ildi.

Higgs, Brout ve Englert adl› fizikçiler
(hakkaniyet aç›s›ndan bu listeye Kibble,
Gouralnik, Hagen ve belki de hepsinden
önemlisi Goldstone’u da eklemek gere-
kir) taraf›ndan 1964’te kütle problemini
çözecek bir mekanizma buldular. Bu me-
kanizma çerçevesinde baz› kuvvet tafl›-
y›c›lar›na kütle kazand›r›l›rken, ayar si-
metrisininin elektromagnetizma ile iliflkili

k›sm› da k›r›lmadan korunabiliyordu. Bu-
nun için teoriye yeni bir skalar alan ekle-
diler. Ancak, bu alan vakumda tümüyle
ortadan kaybolmamakta ve ard›nda bir
kal›nt› (çökelek, yo¤uflku) b›rakmaktayd›.

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 mekan.

fiimdi de Higgs mekanizmas› ile za-
y›f kuvvet tafl›y›c› alanlara nas›l kütle ka-
zand›r›ld›¤›na da k›saca de¤inelim.
Higgs alan› 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 parça-
c›¤›n üç spin kuantum durumu vard›r.

Ancak kuvvet tafl›y›c› kuantumlar bafl-
lang›çta kütlesiz olduklar›ndan ve dola-
y›s› ile ›fl›k h›z›yla hareket ettiklerinden
sadece iki spin kuantum durumuna sa-
hiptir. Kütle kazand›klar›nda üçüncü ku-
antum durum da ortaya ç›kar.

Eldeki durumda zay›f kuvvet tafl›y›c›-
lar› Higgs mekanizmas› ile kütle kazan-
d›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
ayar 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, kuvvet tafl›y›c›
parçac›k Higgs parçac›¤›n› “yiyerek kilo
kazan›r”. Temmuz 1971’de t’ Hooft ve
Veltman Higgs mekanizmas›n› içeren lo-
kal ayar teorisinin renormalize oldu¤unu
ispatlad›lar. Böyece elimizde hem kütleli
kuvvet tafl›y›c› vektör bozonlara sahip
hem de matematiksel bak›mdan tutarl›
bir teori var. ‹flte beklenen dönüm nokta-
s› buydu; gerçek anlam›nda devrimsel
bir geliflme.

Higgs’in yaln›zca zay›f kuvvet tafl›y›-
c›lar› etkilemesi ve onlara kütle kazan-
d›rmas› asl›nda matematiksel bak›mdan
pek de flafl›rt›c› de¤il. Güçlü etkileflmele-
ri etkilememesi için Higgs bafltan renk
yükü tafl›mayacak flekilde seçiliyor.
Elektrik yükü tafl›mamas› ise, elektro-
manyetizman›n simetri grubunun, baflta
elektro-zay›f k›s›m için seçilen Lie grup-

Higgs’i gösteren bir simülasyon.

Her bir ayar 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, kuvvet tafl›y›c›
parçac›k Higgs parçac›¤›n›
“yiyerek kilo kazan›r”.



lar›ndan biri olarak de¤il, fakat simetri k›-
r›lmas› mekanizmas› sonucunda k›r›l-
madan kalan Abelian (diyagonal) alt
grup olarak seçilmesiyle sa¤lan›yor. Bu
fl›k kütle yaratma mekanizmas›n›n ilk
göze çarpan yan ürünü yeni bir kütleli
scalar (spinsiz) parçac›k: Meflhur Higgs
parçac›¤›. 

SM ilk ortaya at›ld›¤›nda modelin en
çarp›c› öngörüsü nötür Z vektör bozo-
nuydu; kütlesi d›fl›nda her bak›mdan fo-
tonla 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 mevcudi-
yeti yeni bir tür zay›f ak›m›n, nötür zay›f
ak›m›n, mevcudiyetini de gerektiriyor. Z
vektör bozonunun (W ile birlikte) öngö-
rülen özellikleriyle (81 ve 90 Giga elek-
tron-voltluk kütle de¤erleriyle) 1983 y›-
l›nda CERN’de gözlemlenmesiyle bu
model bir anlamda kan›tlanm›flt›r. 

Evrenin temel yap› ve iflleyiflini aç›k-
lamak amac›yla kurulmufl olan bu Stan-
dard Modelin 12’si temel madde parça-
c›¤› (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›¤› ol-
mak üzere 25 temel parçac›k üzerine
kuruldu¤unu görüyoruz. Ayr›ca bu model
18 (veya 25) keyfi parametre içermekte-
dir. 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 Higgs mekaniz-
mas› ile iliflkin olarak Higgs alan›n›n va-
kum 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) ta-
nesi 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 asimetri-
si gibi do¤an›n ilginç olaylar›n› aç›kla-
makta ifllevleri oldu¤unu hat›rlatal›m.
Felsefi 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›k-
ça, parças› oldu¤umuz evrenin “neden
oldu¤u gibi” oldu¤unu anlama noktas›na
ulaflt›¤›m›z› söyleyemeyiz. Yani, eldeki
teori tüm fiziksel süreçlerin nas›l iflledi¤i-
ni anlat›yor. Ama temel soru (felsefi) hala
ortada duruyor. Evren niye oldu¤u gibi?

3. LHC ve Higgs parçac›¤›
Tekrarlarsak yukarda anlatt›¤›m›z fl›k

kütle yaratma mekanizmas›n›n ilk göze
çarpan yan ürünü  Higgs parçac›¤›. Y›l-
lard›r yap›lan çal›flmalar sonucu kütlesi
için belirli deneysel limitler de konulmufl-
tu. Alt›n› çizmeden geçmeyelim: Esas
olarak “kütle yaratmak” için sisteme da-
hil edilen Higgs parçac›¤›n›n kesinlikle

(teorik olarak) öngörülemeyen tek özelli-
¤inin kütlesi olmas› da kaderin garip bir
cilvesi olmal›.

Higgs mekanizmas› o denli al›fl›lma-
d›k harika bir mekanizma ki, konunun
uzman› olmayanlar taraf›ndan bunun bir
matematiksel fantazi oldu¤u bile düflü-
nülebilir. Ama durum hiç te öyle de¤il.
Deney ve gözlemle do¤rulanmaya aç›k
pek çok özellikleri  var bu vakum yarat›-
¤›n›n. Bu s›f›r spinli Higgs parçac›¤›n›n
bu çerçevedeki tüm parçac›klarla etkile-
flimlerimodel çerçevesinde  teorik olarak
kesinlikle öngörülebiliyor. Tüm parçac›k-
lar›n (kuarklar, leptonlar, W ve Z bozon-
lar›) kütleleri Higgs alan› taraf›ndan ya-
rat›ld›¤› için Higgs parçac›¤›n›n bu par-
çac›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 ta-
n›nmas›nda en belirleyici rolü  oynamas›
bekleniyordu.

Standard Model’in öngörüleri uyar›n-
ca Higgs parçac›¤›n›n ömür süresi de
çok k›sad›r ve proton proton çarp›flma-
s›nda oluflturulduktan hemen sonra pek
çok kanal üzerinden çok h›zla, yani çok
çok k›sa sürelerde,  bozunacakt›r. Dola-
y›s›yla bu parçac›¤›n keflfi, kendisinden
çok bozundu¤u parçac›klar› gözlemle-
meye yöneliktir. SM çerçevesinde y›llar-
d›r yap›lan çal›flmalar sonucu edinilen
bilgiler en önemli kanallar›n 2 foton ve
ZZ kanalllar› oldu¤unu göstermiflti. Bu-
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Tüm parçac›klar›n 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›nda belirleyici rol
oynayacakt›.

CERN’ü gösteren bir foto¤raf



nun nedeni özellikle bu kanallar üzerin-
den yeni parçac›¤›n kütlesinin en büyük
hassayitle ölçülmesi mümkün oluyordu.
ZZ kanal›nda ise Higgs kütlesi, kendileri
de çok k›sa ömürlü olan Z vector bozon-
lar›n›n herbirinin elektron veya  müon
çiftlerine bozunma süreçleri üzerinden
tayin edilebiliyordu (gözlemlenmesi ge-
reken nihai bozunma ürünleri 4  adet
elektrik yüklü lepton: 2  elektron çifti; 2
müon çifti;  ya da 1çift electron ve 1 çift
müon).

‹nsanl›k tarihinin en büyük projesi
olan LHC esas olarak yaklafl›k 30 y›ld›r
tüm çabalara ra¤men henüz bulunama-
m›fl olan bu “tanr›n›n cezas› parçac›-
¤›” bulmak için infla edilmifl. Bu parçac›-
¤a atfedilen tanr› parçac›¤› sözcü¤ü es-
ki dildeki anlat›mla bir “galat”. Bu galat
ne yaz›k ki tüm dünya medyas›nda o
denli yayg›n kullan›lmaya baflland› ki ar-
t›k rahatl›kla galat-› meflhur kategorisine
sokulabilir. Yenilerde bu yanl›fl adland›r-
madan yola ç›karak baz› bilim-teoloji-
felsefe tart›flmalar›n›n da filizlendi¤i gö-
rülmekte; bunlar›n kast› aflan noktalara
çekilmemesini diliyorum.

Yani yaklafl›k bir buçuk y›ld›r iflletim-
de olan bu h›zland›r›c›da en büyük önce-
likle ve büyük umutla aranan nesne
Higgs parçac›¤› idi. Higgs öngörülen
özelliklerle gözlenebilirse, SM bir anlam-
da tümüyle kan›tlanm›fl ve tamamlanm›fl
ve oturmufl bir teori statüsü kazanacakt›.

‹lk Deneysel ‹flaretler: ATLAS ve
CMS deneylerinden 13 Aral›k 2011 tari-
hinde yap›lan aç›klamalar ile Standart
Model Higgs parçac›¤›n›n araflt›r›lma-
s›nda geldikleri son durum dünyaya du-
yurulmufltu. Her iki deney taraf›ndan el-
de edilen bulgular olas› Higgs parçac›¤›-
n›n kütlesinin 124-126 Gev aral›¤›nda
bir yerlerde olabilece¤ine iflaret etmek-
teydi. Ancak o tarih itibariyle toplanan
veri miktar› henüz Higgs sinyalini bilinen
fon süreçlerinden ay›rt etmek için yeterli
de¤ildi; dolay›s› ile bu sonucun bir keflif
oldu¤unu söylemek için çok daha fazla
veri ve güçlü bulgular gerekmekteydi.
Bu bulgular veri art›fl›yla birlikte istatistik
hata s›n›rlar› içinde ya kaybolabilir veya
daha da belirginleflebilirdi. 2012’de top-

lanacak olan yeni veriler, istatistiksel be-
lirsizlikleri azalt›p SM Higgs parçac›¤›n›n
bu kütle bölgesinde olup olmad›¤›n› bize
daha kesin olarak gösterecekti.

Sonunda beklenen oldu ve yüksek
enerji fizi¤i dünyas› derin bir nefes ald›.
4 Temmuz 2012 Çarflamba günü
CERN’in iki büyük araflt›rma grubu AT-
LAS ve CMS, Higgs veya ona çok ben-
zeyen bir parçac›¤›n bulundu¤unu aç›k-
lad›lar. Bu aç›klama bir anlamda 13 Ara-
l›k 2011 aç›klamas›nda yar›m b›rak›lan
(zorunlu olarak) bir iflin tamamlanmas›
mahiyetinde bir aç›klama. O ilk aç›kla-
mada vaad edildi¤i gibi 2012 y›l›nda top-
lanacak yeni verilerle ya ilk sinyal orta-
dan kalkacakt›, ya da daha yüksek bir
güvenilirlik düzeyi ile bir keflif niteli¤i ka-
zanacakt›. 

Yeni aç›klama bu vaadin tutuldu¤unu
ve iki hafta öncesine kadar 2012 y›l›nda

toplanan yeni verilerle mutlu sona ulafl›l-
d›¤› anlafl›l›yor. 2011 verileri 7 TeV kütle
merkezi çarp›flma enerjisinde (ve 5.1 fb-
1 lüminosite de¤erinde), 2012 verileri ise
8 TeV kütle merkezi çarp›flma enerjisin-
de (ve 5.3 fb-1 lüminosite de¤erinde) top-
lanm›flt›r.   

2 foton kanal›nda Higgs’in kütlesi ni-
hai bozunma ürünleri olan yüksek ener-
jili fotonlar›n enerjileri ve saç›lma aç›lar›
Kristal elektromagnetik kalorimetre’de
(ECAL) ölçülerek tayin edilmifltir (fie-
kil2). ZZ kanal›nda ise herbir Z bozonu-
nun da h›zla bozunmas› ile oluflan ve bu
sürecin  nihai ürünler olan 2 lepton çifti-
nin ECAL ve müon detektörlerinde ölçül-
mesi ile tayin edilmifltir (fiekil3).

Yüksek Enerji Fizi¤inde bu amaçla
gelifltirilmifl olan kriter çerçevesinde her
iki grubun yeni aç›klamalar›na esas olan
güvenilirlik ölçütü 5-sigma; bu da bir ke-
flif anlam›na geliyor. Yani daha anlafl›l›r
bir ifade ile, protondan 133 kez daha
a¤›r 125 Giga elektron-volt kütleli bu ye-
ni parçac›k (aral›k 2011’deki kütle de¤e-
rinde bir de¤iflme yok) % 95 üzerinde bir
güvenilirlikle gözlemlenmifl durumdad›r.
Deney sürecinin devam ettirilerek, bulu-
nan bu yeni parçac›¤›n çeflitli kanallara
bozunma özelliklerinin ve sonunda spin
ve paritesinin ölçülmesi hedefleniyor. Zi-
ra ancak bu özellikler belirlendikten son-
ra gözlenen parçac›¤›n gerçekten Stan-
dart Modelin Higgs parçac›¤› olup olma-
d›¤› kesinlik kazanacak. 2012 y›l› sonu-
na kadar toplanacak veri miktar›n›n üç
kat› artmas› bekleniyor. Dolay›s› ile 125
GeV kütleli bu yeni parçac›¤›n tüm özel-
liklerinin kesinlikle belirlenece¤ine art›k
kesin gözüyle bak›l›yor. 

Teorik bak›fl aç›s›nda yaklafl›k 50 y›l-
d›r göz önünde olan ve deneysel olarak
nas›l gözlemlenebilece¤i de yaklafl›k 30
y›ld›r bilinen bu gizemli parçac›¤›n art›k
keflfedilmifl olmas› son derece önemli...
Bu keflif gerçekleflmemifl olsayd›, yani
2012 y›l›nda toplanan yeni verilerle Ara-
l›k 2011’de gözlenen ham sinyal ortadan
kalksayd› tam bir felaket olurdu. Zira bu
on binlerce bilim insan›n›n yaklafl›k 50
y›ll›k kolektif eme¤inin ürünü olan Stan-
dat Model’in çöpe at›lmas› ve her fleye

4 Temmuz 2012 Çarflamba günü CERN’in
iki büyük araflt›rma grubu ATLAS ve CMS, 

Higgs veya ona çok benzeyen bir
parçac›¤›n bulundu¤unu aç›klad›lar.
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Standart Model’in 
betimleyebildi¤i görünür
(gözlemleyebildi¤imiz) 
maddenin evrenin toplam 
kütlesi içindeki pay›n›n ancak
% 4 oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda, bu olas› egzotik
partnerler çok büyük önem ve
keflfini dört gözle
bekleyece¤imiz nesneler
statüsü kazan›yor.



baflka kulvarlarda sil- bafltan yeni baflla-
mak anlam›na gelecekti.

Ancak bu keflif art›k bilimin sonuna
gelindi¤i anlam›na da gelmiyor kuflku-
suz. 2012 y›l›nda toplanmas› sürdürüle-
cek yeni verilerle bu yeni parçac›¤›n tüm
özellikleri anlafl›ld›¤›nda önümüzü daha
iyi görebilece¤iz. Standart Model düflük
enerjilerde son derece baflar›l›; ancak
çok daha yüksek enerjilerde geniflletil-
mesi gerekiyor. Bu ba¤lamada ortal›kta
pek çok aday var. Bunlar›n baz›lar› bir-
den fazla Higgs parçac›¤› da içeriyor.
125 Gev kütleli yeni parçac›¤a ilaveten
baflka bu tür parçac›k var m›?

Bu y›l içindeki yeni verilerle bu soru-
nun yan›t›n› da alabilece¤iz çok büyük
olas›l›kla. Higgs’›n egzotik nitelikli baz›
benzerlerinin karanl›k madde ve karanl›k
enerji problemlerini çözebilecek adaylar
aras›nda s›raland›¤› hat›rland›¤›nda bu
yeni keflifle önümüzde çok heyecanl› ye-
ni bir dönem aç›ld›¤›n› rahatl›kla söyleye-
biliriz. Standart Model’in betimleyebildi¤i
görünür (gözlemleyebildi¤imiz) madde-
nin evrenin toplam kütlesi içindeki pay›-
n›n ancak % 4 oldu¤u göz önüne al›nd›-
¤›nda, bu olas› egzotik partnerler çok bü-
yük önem ve keflfini dört gözle bekleye-
ce¤imiz nesneler statüsü kazan›yor.

4. Oyun yeni (mi) bafll›yor?
Kuramsal aç›dan eksik parçalar›n

bulunmas›nda temel k›lavuz elektroza-

y›f kuvvetin kuantum etkileri alt›nda ka-
rarl› davranamay›p kuram›n geçerlilik s›-
n›r› büyüdükçe küçülüp gerçeklerle ba¤-
daflmayacak flekilde zay›flamas›d›r.
Gerçekten de e¤er eldeki yap› sicim ku-
ram›n›n skalas›na kadar geçerliyse elek-
trozay›f kuvvet çekim kuvveti mertebesi-
ne kadar zay›flar. Hiç kuflkusuz bu kabul
edilebilir bir durum de¤ildir zira elektro-
zay›f kuvvetçe belirlenen nükleer reaksi-
yonlar sürekli oluflmaktad›r (atom bom-
bas› vard›r ve yap›lmaya devam edil-
mektedir). 

Dolay›s›yla, ilk yap›lmas› gereken
elektrozay›f kuvvetteki bu karars›zl›¤›n
nas›l önlenece¤ini veya daha do¤ru bir
deyimle Higgs’in ölçtü¤ümüz de¤erde
kütleye sahip olmas›n› sa¤layan meka-
nizmay› keflfetmektir. fiimdi bu konuya
biraz daha yak›ndan bakal›m. Standart
Model, yani elektrozay›f kuvveti tarif
eden kuramsal yap› bütün uzay› doldu-
ran Higgs ad› verilen bir da¤›l›m› (alan›)
öngörür. Bütün parçac›klar bu da¤›l›m›n
çökele¤i ile etkileflerek kütle kazan›rlar.
Bu da¤›l›m ile çökele¤i aras›ndaki fark
Higgs parçac›¤› ad›n› verdi¤imiz elektrik
yükü olmayan yeni bir parçac›k olarak
ortaya ç›kar. E¤er bu model do¤ay› do¤-
ru olarak anlamam›z› sa¤layan modelse
bu parçac›¤›n modelde öngörülen özel-
likleri ile LHC’de karfl›m›za ç›kmas› ge-
rekirdi. Bu düfl 4 Temmuz 2012 tarihi iti-
bariyle gerçekleflmifl durumdad›r.

E¤er LHC’de Higgs parçac›¤› bulu-
namasayd› bu ‘cehennem’ senaryosu
olurdu. Her fleyi yeni bafltan düflünme-
miz, eski hesaplar› tekrar kar›flt›rmam›z,
eski defterleri tekrar açmam›z gerekebi-
lirdi. Neyse ki bu kabus art›k geride kal-
m›flt›r. 

Bu herfleyin sonu mu? Tabii ki de¤il.
Hatta bir anlamda oyun yeni bafll›yor bi-
le diyebiliriz. Bir baflka deyiflle Higgs
parçac›¤›n›n bulunmufl olmas› bu parça-
c›¤› sarmalayan bilinmezleri anlama yo-
lunda önemli bir ad›m, ama sadece bir
ilk ad›m. 

5. Higgs parçac›¤› neden 
ölçülen kütleye sahip?

Yani Higgs’i bulmak, kütlesini ölçmek
kuflkusuz çok önemlidir; ancak kavram-
sal aç›dan yetersizdir. Çünkü, yukar›da
da aç›kland›¤› gibi, önemli olan elektro-
zay›f kuvveti kuantum etkilerine karfl›
koruyan veya daha do¤ru bir deyimle
Higgs’in ölçtü¤ümüz de¤erde kütleye
sahip olmas›n› sa¤layan mekanizmay›
keflfetmektir. E¤er kuantum etkilerini yu-
muflatan bir mekanizma yoksa Higgs’in
ölçüldü¤ü de¤erde bir kütleye sahip ol-
mas› olanaks›zd›r. 

fiimdi elektrozay›f kuvveti kuantum
etkilerine karfl› kararl› k›lan mümkün
mekanizmalar› k›saca özetleyelim. 
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Higgs parçac›¤›n›n 2 fotona bozunmas› (CMS detektörü; 8 TeV CMS enerji)

Higgs’i bulmak, kütlesini
ölçmek kuflkusuz çok 
önemlidir; ancak kavramsal
aç›dan yetersizdir. Çünkü
önemli olan elektrozay›f kuvveti
kuantum etkilerine karfl›
koruyan veya daha do¤ru bir
deyimle Higgs’in ölçtü¤ümüz
de¤erde kütleye sahip olmas›n›
sa¤layan mekanizmay› 
keflfetmektir.



a. Bu mekanizmalardan biri süpersi-
metridir. Süpersimetri, temelde, her par-
çac›¤›n bir kardefli olmas›n› öngörür.
Öyle ki parçac›k bir çember etraf›nda
tam bir tur at›nca iflaret de¤ifltiriyorsa
kardefli de¤ifltirmez ya da tersi. Bu ba¤-
lamda mevcut her kuark için bir kardefl,
elektron için bir kardefl, foton için bir kar-
defl, gluon için bir kardefl, ... fleklinde ye-
ni bir parçac›klar silsilesi oluflur; kardefl-
ler orijinallerle ayn› kütleye sahip fakat
spinleri ? kadar farkl›. Konumuz ba¤la-
m›nda Higgs bozonunun kütlesine kuan-
tum etkilerinden gelen düzeltmeler he-
saplan›rken bozon ve fermiyon ikizlerini
içeren halkalardan gelen düzeltmeler
birbirlerini fl›k bir biçimde götürmekte,
böylece SM parçac›klar›n›n kütleleri,
teorik hesaplamalarla bulunan çok bü-
yük de¤erlerden do¤ada gözlenen ma-
kul de¤erlere çekmek için yap›lacak “in-
ce ayara” art›k ihtiyaç kalmadan do¤ru
bir biçimde bulunabilmektedir.

b. Standard çerçevenin d›fl›na ç›kan
di¤er bir yaklafl›m ek uzay boyutlar›n›n
bulunmas›d›r. Böylece elektrozay›f kuv-
vetin zay›flamas› di¤er bir deyimle Higgs
çökele¤inin kabul edilebilir s›n›rlar›n d›-
fl›na taflmas› çok boyutlu uzay›n Newton
çekim sabitinin Higgs kütlesinin hemen
üstünde bir de¤er almas› ile de önlene-
bilir. Ek uzay boyutlar› sicim kuram›ndan
al›fl›k oldu¤umuz bir kavramd›r ancak si-
cim kuram›n›n aksine burada söz konu-
su olan ek boyutlar oldukça büyük olup

bir kaç mm kadar uzun olabilirler. Böyle-
ce elektrozay›f kuvvet kararl› k›l›nabilir
ve kabul edilebilir bir senaryo bulunmufl
olur... Süpersimetriden sonra en çok ça-
l›fl›lm›fl LHC senaryosu ek uzay boyutla-
r›d›r. En basit haliyle LHC’de belli çarp›fl-
ma genliklerinin anormal de¤erler alma-
s›n›, yüksek boyuttaki graviton (çekim
kuvvetini ileten parçac›k) ile etkileflmele-
rin kay›p enerji sinyaline sebep olmas›n›
bekleriz.

c. Di¤er bir yaklafl›m ise ye¤in kuv-
vet benzeri yeni bir etkileflmenin (ki tek-
nirenk olarak adland›r›l›r) bulundu¤unu
ve bu ek kuvvet sayesinde Higgs parça-
c›¤›n›n bildi¤imiz hadronlar gibi bir tak›m
alt parçac›klardan oluflan bir yap› oldu-
¤unu iddia etmektir. Böylesi bir sistem
de elektrozay›f kuvveti kuantum etkile-
rinden korur. Higgs e¤er böyle bir yap›
veya onun yak›n akrabas› niteli¤indeki
küçük Higgs tipi bir model ise yine bir
yeni parçac›klar silsilesi görmeyi bekle-
riz LHC’de. LHC için yap›lan simülasyon
çal›flmalar›nda bu seçenek de çok tart›-
fl›lm›flt›.

Sonuç olarak, LHC’de Higgs parça-
c›¤› odakl› yukar›da say›lan dört seçe-
nekten biri üzerine kurulu bir evren anla-
y›fl›n› do¤rulanmas› beklenmekteydi. Bu
konuda henüz son söz söylenmifltir di-
yebilir miyiz? Kuflkusuz hay›r.

Öte yandan astrofizik/kozmolojik
gözlemler evrendeki toplam maddenin

yaklafl›k % 26’s›n›n Karanl›k Madde ola-
rak adland›r›lan ›fl›k saçmayan ve ye¤in
kuvvete duyars›z bir yap›dan olufltu¤unu
göstermektedir. Kara Madde için aday
olan parçac›k en az›ndan evrenin yafl›
civar›nda bir ömre sahip olmal›d›r ve yu-
kar›da say›lan seçeneklerden her biri,
e¤er gerçekçi olacaklarsa, böyle bir par-
çaç›¤a sahip olmal›d›rlar. Örne¤in, sü-
persimetrik modeller böyle bir parçac›-
¤›n varl›¤›n› otomatik olarak öngörürler.

6. Standart Model Yüksek Enerji
Fizi¤inde son söz mü?

Son olarak Higgs’in bulunmas› ve
ondan önce alçak enerji bölgesindeki
say›s›z baflar›s›, SM’nin sorunlar› olma-
d›¤› anlam›na gelmiyor. Bir k›sm› olduk-
ça felsefi tabiatl› olan bu sorunlar›n, mo-
delin/teorinin geniflletilerek çözülebile-
ce¤ini düflünenler ço¤unlukta. Neler bu
sorunlar, ay›r›m yapmadan tümünü bir
arada s›ralayal›m:

a. Do¤all›k Problemi: Çok büyük
kütlelerle çok küçük (baz›lar› da s›f›r)
kütleler neden ve nas›l bu çerçevede bir
arada bulunabiliyor? 

Ancak bu kütlelerin “büyüklü¤ü” ve
bilinen di¤er kütlelerin göreceli küçüklü-
¤ü (iflin bafllar›nda esas olarak bir ve
ikinci nesil lepton ve kuarklar›n bilindi¤i
ve bunlar›n kütlelerinin en fazla 5-10
MeV oldu¤u hat›rlanmal›) “do¤all›k” gibi
oldukça temel tart›flmalara yol açmad›

65

Süpersimetri do¤an›n temel
iflleyifl yasas› ise bu ikiz
parçac›klar›n LHC’de direk
gözlemlenmesini, kütlelerinin
ve etkileflme sabitlerinin
ölçülmesini bekleriz. SS’nin
testi çok kolay görünmüyor.
Zira bu teori çerçevesinde yeni
parçac›klar›n kütleleri 
belirlenememektedir, sadece
büyük olduklar› söylenebilir.

Higgs parçac›¤›n›n ZZ çifti arac›l›¤› ile 2 yüklü lepton çiftine bozunmas› 
(CMS detektörü; 8 TeV CMS enerji)



de¤il. Bu tart›flma henüz tam anlam›yla
bir çözümle sonuçlanm›fl de¤il ve yeni
baflka aç›l›mlarla hala günümüzde sü-
rüp gidiyor.

b. Nesil Problemi: Neden yaln›zca
3 nesil var? Kütle hariç 2. ve 3. nesiller
1. nesle bu kadar benzedi¤i halde neden
bu kendini tekrarlama 3. nesilde duruyor
ve ötesine geçmiyor? Neden her bir ne-
sildeki parçac›klar sahip olduklar› kütle-
lere sahipler? Nerdeyse kütlesiz nötrino-
dan, alt›n atomundan daha a¤›r t-kuarka
uzanan bir kütle spektrumunu anlama-
m›z› sa¤layacak temel prensip nedir?

c. Hiyerarfli Problemi: Neden farkl›
tür kuvvetler farkl› enerji bölgelerinde et-
kinler? Acaba bunlar daha temel düzey-
deki tek bir fenomenin (tek bir kuvvet/et-
kileflme türü ile betimlenen birleflik bir
teori ve onun fiziksel süreçleri) farkl›
enerji bölgelerindeki farkl› tezahürleri
mi? E¤er durum gerçekten böyleyse, bu
“birlefltirme” nas›l yap›lmal›? Bu do¤rul-
tudaki çabalar, SM’nin ortaya ç›kt›¤› an-
dan beri sürüyor. Özellikle de 70’li y›lla-
r›n bafl›nda SM’nin hemen ard›ndan
“Asimptotik Özgürlük” kavram›n›n ortaya
ç›k›fl›yla bu çabalar ivme kazanm›fl. K›s-
mi baflar› kazanm›fl baz› teflebbüsler
mevcut.

d. Do¤an›n bilinen di¤er kuvveti olan
Gravitasyon’un bu yap›lanma içine nas›l
yerlefltirilebilece¤i henüz bilinmiyor. 

7. Süpersimetri (Teknik Not-ilk
okumada atlanabilir)

Süpersimetri herhangi bir spinli par-
çac›¤a süper ikizi olarak spini bundan ?
kadar farkl› bir baflka parçac›k karfl›l›k
getiren bir simetridir.Bu çerçevede her
bir fermiona bir bozon ve her bir bozona
da bir fermion efllik edecektir. Ancak
SM’nin mevcut elemanter parçac›k aile-
sindeki parçac›klar birbirlerinin süper-iki-
zi olmak için gerekli özelliklere sahip de-
¤ildir. Dolay›s› ile yeni parçac›klar›n pos-
tüle edilmeleri gerekmifltir. Örne¤in elek-
tronun selektron diye adland›r›lan bozo-
nik bir ikizi, W vektör bozonun da wino
diye adland›r›lan fermiyonik bir ikizi ola-
cakt›r. Böylece, bozonlar için postüle
edilen fermionik süper-ikizler fotino, glui-
no, wino, zino gravitino olarak adland›r›-
l›rken, fermionlar için postüle edilen bo-
zonik süper-ikizler selektron, smüon,
snötrino, skuark vb olarak adland›r›lm›fl-
lard›r. Bu yeni parçac›klar da çok genifl-
lemifl olan temel parçac›klar spektru-
munda yerlerini alm›flt›r. Böylece SM sü-
per simetrik SM’ye geniflletilmifltir. SS
ayr›ca bir sürü yeni ilave Higgs bozonu-
nun mevcudiyetini de gerektirir. En mini-
malist çerçevede bunlardan 3 tanesi nö-
tür ve 2 tanesi de elektrik yüklüdür.

E¤er süpersimetri do¤an›n temel ifl-
leyifl yasas› ise bu ikiz parçac›klar›n
LHC’de direk gözlemlenmesini, kütleleri-

nin ve etkileflme sabitlerinin ölçülmesini
bekleriz. SS’nin testi çok kolay görün-
müyor. Zira bu teori çerçevesinde yeni
parçac›klar›n kütleleri belirlenememek-
tedir, sadece büyük olduklar› söylenebi-
lir. SM parçac›klar›n›n süper ikizlerinin
gözlenmeleri ba¤lam›nda 2000 y›l›nda
TEVATRON’un ifllemeye bafllamas› ile
gerçekleflmesi beklenen çarp›flmas›nda
bir skuark çifti yarat›labilir. E¤er skuark
kütlesi örne¤in 300 GeV ise do¤ru ener-
ji koflullar›nda bu süreçten Tevatron da
y›lda 1000 tane gözlenmesi gerekirdi.
Bu gerçekleflmedi¤ine göre, SS bir si-
metri olarak mevcutsa, bunun k›r›lm›fl
olmas› ve dolay›s› ile SM parçac›klar›n›n
süper-ikizlerinin çok a¤›r olmalar› gere-
kir. SS’in kan›tlanmas› yeni yüksek ener-
jili h›zland›r›c›lar›n›n inflas› için gösteri-
len temel gerekçelerden biridir.

Geçti¤imiz y›llarda LHC deneyleri
için yap›lan simülasyon çal›flmalar›nda
en çok irdelenen seçenek ‘süpersimetri’
yaklafl›m›yd›. Ancak Higgs’in keflfinden
nerdeyse bir y›l kadar önce LHC’den ge-
len ilk sonuçlar ve ard›ndan gelen di¤er
veriler alçak enerji skalas›nda basit sü-
persimetrik modelleri oyun d›fl›na itmifl
gibi görünmektedir.

SS TeV enerji skalas›nda mevcut-
sa bu çok önemli baz› SM problemlerini
çözebilirdi. Bu çerçevede hemen çözü-
lecek sorunlar›n bafl›nda “do¤all›k” ve
“hiyerarfli” problemi gelmektedir. fiöyle
ki, genifl bozon ve fermion ailesinde küt-
le hesaplar›nda karfl›lafl›lan çok büyük
renormalizasyon düzeltmeleri birbirlerini
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fl›k bir biçimde götürmekte, böylece SM
parçac›klar›n›n kütleleri, teorik hesapla-
malarla bulunan çok büyük de¤erlerden
do¤ada gözlenen makul de¤erlere çek-
mek için yap›lacak “ince ayara” art›k ihti-
yaç kalmadan do¤ru bir biçimde buluna-
bilmektedir. SS’nin bir di¤er katk›s› em,
zay›f ve kuvvetli etkileflmeleri gerçek an-
lamda birleflik bir çerçeveye alma ba¤la-
m›ndad›r. Zira, postüle edilen yeni par-
çac›klar›n tümü iflin içine kat›ld›¤›nda, üç
kuvvet için alçak enerji bölgesinde ölçü-
len kuplaj sabitleri, renormalizasyon
grup yöntemleri kullan›larak yüksek
enerji bölgelerine ekstrapole edildiklerin-
de üçünün bir noktada birleflti¤ini görü-
rüz. Bu, büyük birlefltirme teorilerinin en
temel öngörüsüdür.

Hemen SS’nin felsefi olarak çok
önemli bir di¤er özelli¤ine de dikkat çe-
kelim. SS gerçekten varsa, do¤ada fer-
mionlar›n neden mevcut oldu¤u da aç›k-
lanm›fl olur; zira bu simetri fermionlar›n
mevcudiyetini gerekli k›lar.

SS’nin gerçek bir fiziksel simetri ol-
du¤unu kabul edersek, çok ilginç baz›
spekülasyonlar yapabiliriz. Örne¤in, se-
lektronlar›n elektronlardan, skuarklar›n
da kuarklardan daha hafif oldu¤u süper
simetri üzerine kurulu bir evren düflüne-
lim ve bunu yaflad›¤›m›z evrenle karfl›-
laflt›ral›m.

Bu spekülasyonu sürdürmeden ön-
ce, bir an duraklay›p çok iyi bildi¤imiz
kuantum teorisinin en ay›rt edici özelli¤i-
nin ne oldu¤u konusunda bir an için dü-
flünelim. Heisenberg’in belirsizlik ilkesi
mi, yoksa Pauli’nin d›fllama ilkesi mi?
Tart›flt›¤›m›z konu temel parçac›klar›n
yap›lanarak maddeyi, yani atom ve mo-
lekülleri oluflturmas› oldu¤u için, bu ba¤-
lamda Pauli ilkesi biraz daha öne ç›k›-
yor. fiimdi bütün elektronlar›n yerine bo-
zonik karakterli selektronlar› koydu¤u-
muzu düflünelim. Bu atomlar bildi¤imiz
atomlardan çok daha küçük olacakt›r.
Görece¤imiz bir çeflit mini BE yo¤uflu¤u
olacakt›r. Zira selektronlar bozon oldu-
¤undan tümü ayn› s-durumuna yerlefle-
cektir. Bir baflka tuhaf olay da molekülle-
rin ayr›k- ba¤›ms›z yap›lar›n› art›k koru-
yamayaca¤›d›r...

Demek ki, tüm elektron ve nükleon-
lar› bozonik süper ikizleri ile de¤ifltirdi¤i-
mizde, tüm moleküllerin, art›k bir itme
kalmad›¤›ndan, kaynaflarak tek bir yum-
ru oluflturmalar› söz konusu. Birleflerek
ve kaynaflarak oluflan yeni yumrular, bir-
leflme öncesi her bir yumrudan daha kü-
çük olacakt›r. Bu spekülasyon bile kesin
(k›r›lmam›fl) SS matematiksel olarak ne
denli cazipse de bu çerçevede mümkün
olabilecek fiziksel evrenlerin pek cazip
olmayabilece¤ini gösteriyor. fiu anda
yaflad›¤›m›z evrendeki madde yap›lan-
mas› bize SS’nin e¤er varsa k›r›lm›fl ol-
mas› gerekti¤ini söylüyor. Bu simetri k›-
r›lmas›n›n, yüklü hafif bozonlar yerine
yüklü hafif fermionlara yol açm›fl olmas›
herhalde flükran duymam›z gereken bir
do¤a olay›. 

8. Sonsöz
LHC ulaflabildi¤i enerji seviyesi, veri

iflleme için gereken bilgisayar a¤›n›n bü-
yüklü¤ü, evrenin ilk anlar›n› yoklayabil-
me gücü ve gerektirdi¤i uzmanl›k sevi-
yesi bak›mlar›ndan uygarl›k tarihinin en
iddial› ve en büyük projesidir ve insanl›-
¤› yepyeni bilimsel bulufllar›n efli¤ine ge-
tirmifltir.

10 milyar dolar kadar bir maliyetle
dünyan›n pek çok ülkesinin düzinelerce
kurumundan onbinlerce bilim insan›n›n
yaklafl›k 25 y›ld›r milyonlarca saatlik çok
üst düzey zihinsel eme¤i ile kurulmufl
olan bu proje, bu yeni keflfi ile beklenti-
lere ve tüm bu yat›r›mlara karfl›l›¤›n› ver-
mifltir; yani günümüz halk diliyle “helal
osun” dedirtmifltir.

Nas›l tekerle¤i bulan ilk insan bunun
büyük mesafelere erimi kolaylaflt›raca¤›-
n›, nas›l 580 y›l önce en kapsaml› y›ld›z
kataloglar›ndan birini oluflturan Ulu¤
Bey bunun evreni anlamak için çok
önemli bir ad›m oldu¤unu, nas›l 130 y›l
önce indüksiyonu keflfeden Faraday bu-
nun jeneratörleri do¤uraca¤›n›, nas›l 110
y›l önce elektronu bulan Thompson bu-
nun bir parçac›klar silsilesinin ilk üyesi
oldu¤unu, nas›l 80 y›l önce belirsizlik il-
kesini ortaya atan Heisenberg bunun
nanoteknolojiye dek uzanan bir çok ato-
malt› olay›n temel iflleyifl yasas›n› olufl-

turaca¤›n› bilmiyordu iseler, bugünün fi-
zikçileri de LHC’de yapacaklar› pek çok
di¤er bilimsel keflfin neler olaca¤›n› ve
bunlar›n yol açacaklar› teknolojik sonuç-
lar› henüz bilmemektedirler. Mevcut tüm
bilgi birikimimiz, ki deneylerle do¤rulan-
m›fl Standart Model ad›n› verdi¤imiz bir
çok kavram ve olgudan oluflmaktad›r.
Bu düflünsel çerçeve bir tak›m kavram-
sal ve gözlemsel çeliflkiler ve sorunlar
da içermektedir. ‹flte as›l bu sorunlar ve
çeliflkiler LHC’den daha yeni neler bek-
lememiz gerekti¤i konusunda bizlere yol
gösterecektir.
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