
07

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

1930 ve 1940’larda parçac›k h›zland›r›-
c›lar›n›n gelifltirilmesi ile ivme kazanm›fl-
t›r. Bu çabalar›n nihai ürünü bu gün
Standart Model (SM) olarak bilinen mo-
deldir. 

4 Temmuz 2012’de CERN’deki AT-
LAS ve CMS adl› iki büyük deney grubu
taraf›ndan Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›-

s›’nda (LHC=Large Hadron Collider)
Higgs parçac›¤› olarak adland›r›lan bir
parçac›¤›n keflfedildi¤i aç›kland›. 

‹lk çarp›flmalar›n gerçeklefltirildi¤i 30
Mart 2010’dan beri iflletimde olan bu
h›zland›r›c›da en büyük öncelikle ve bü-
yük umutla aranan nesne Higgs parça-
c›¤› idi. Higgs öngörülen özelliklerle göz-
lenebilirse, SM bir anlamda tümüyle ka-
n›tlanm›fl ve tamamlanm›fl ve oturmufl
bir teori statüsü kazanacakt›. Bu keflifle
bu model art›k kan›tlanm›fl ve tam bir
teori statüsü kazanm›fl gibi görünüyor.

Higgs bozonu: 2012’nin 
en büyük keflfi
LHC ulaflabildi¤i enerji seviyesi, veri iflleme için gereken bilgisayar a¤›n›n büyük-
lü¤ü, evrenin ilk anlar›n› yoklayabilme gücü ve gerektirdi¤i uzmanl›k seviyesi
bak›mlar›ndan uygarl›k tarihinin en iddial› ve en büyük projesidir ve insanl›¤›
yepyeni baflka bilimsel bulufllar›n da efli¤ine getirmifltir.

Prof. Dr. Nam›k Kemal PAK

ODTÜ Fizik Bölümü

G ü n c e l  B i l i m s e l  A t › l › m l a r

Higgs parçac›¤›n›n 2 fotona bozunmas›. (CMS detektörü; 8 TeV enerji)

4 Temmuz 2012’de
CERN’deki ATLAS ve
CMS adl› iki büyük
deney grubu taraf›ndan
Büyük Hadron
Çarp›flt›r›c›s›’nda
(LHC=Large Hadron
Collider) Higgs parçac›¤›
olarak adland›r›lan bir
parçac›¤›n keflfedildi¤i
aç›kland›.
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Higgs, Brout, Englert Kibble, Goural-
nik, Hagen adl› fizikçiler taraf›ndan
1964’te “kütle problemini” çözecek bir
mekanizma bulundu. Bu mekanizma
çerçevesinde kuvvet tafl›y›c› vektör
alanlara menzillerini atom çekirde¤i bo-
yutlar›na indirgeyebilmek amac›yla kütle
kazand›r›l›yordu. Temel fikir teoriye yeni
bir skalar alan eklemekten ibaretti. An-
cak, bu alan vakumda tümüyle ortadan
kaybolmamakta ve ard›nda bir kal›nt›
(çökelek, yo¤uflku) b›rakmaktayd›.

Zay›f kuvvet tafl›y›c› vektör alanlara
Higgs mekanizmas› ile kütle kazand›r›l-
d›¤›na göre, kütleye iliflkin üçüncü eks-
tra spin kuantum durumlar› nereden ge-
lir sorusu çok önem kazanmaktad›r. Bu
durumlar Higgs alan›ndan gelir. fiöyle 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› orta-
dan yok olur. Popüler anlat›mla, kuvvet
tafl›y›c› parçac›k Higgs parçac›¤›n› “yi-
yerek kilo kazan›r”.

Bu fl›k kütle yaratma mekanizmas›-
n›n ilk göze çarpan yan ürünü yeni bir
kütleli skalar (spinsiz) parçac›k: Meflhur
Higgs parçac›¤›. Y›llard›r yap›lan çal›fl-
malar sonucu kütlesi için belirli deneysel
limitler de konulmufltu bu parçac›k için.

Alt›n› çizmeden geçmeyelim: Esas
olarak “kütle yaratmak” için sisteme dâ-

hil edilen Higgs parçac›¤›n›n kesinlikle
(teorik olarak) öngörülemeyen tek özelli-
¤inin kütlesi olmas› da kaderin garip bir
cilvesi olmal›. Tüm parçac›klar›n (kuark-
lar, leptonlar, W ve Z bozonlar›) kütleleri
Higgs alan› taraf›ndan yarat›ld›¤› için
Higgs parçac›¤›n›n bu parçac›klarla etki-
leflme sabitlerinin kütleleri ile orant›l› ol-
mas› beklenir. Bu çok ay›rt edici bir özel-
liktir ve Higgs parçac›¤›n›n LHC h›zlan-
d›r›c›s›nda gözlemlenip tan›nmas›nda
belirleyici rol oynamas› beklenmektedir.
SM’nin öngörüleri uyar›nca Higgs parça-
c›¤›n›n ömür süresi de çok k›sad›r ve
proton proton çarp›flmas›nda oluflturul-
duktan hemen sonra pek çok kanal üze-
rinden çok h›zla, yani çok çok k›sa süre-
lerde, bozunacakt›r. Dolay›s›yla bu par-
çac›¤›n keflfi, kendisinden çok bozundu-
¤u parçac›klar› gözlemlemeye yöneliktir,
yani, bozundu¤u parçac›klardan elde
edilen bilgilerle yap›lmaktad›r.

SM çerçevesinde y›llard›r yap›lan
çal›flmalar sonucu edinilen bilgiler en
önemli bozunma kanallar›n›n son ürün
olarak 2 tane foton ve (bir tanesi virtüel
olan) 2 tane Z bozonu içeren kanallar ol-
du¤unu göstermiflti. Esas olarak bu ka-
nallar üzerinden yeni parçac›¤›n kütlesi-
nin en büyük hassasiyetle ölçülmesi
mümkün oluyordu. 2 tane Z bozon’un
üretildi¤i kanalda Higgs kütlesi, kendileri
de çok k›sa ömürlü olan Z bozonlar›n›n
her birinin elektron veya müon çiftlerine

bozunma süreçleri üzerinden tayin edi-
lebiliyordu. Yani bu kanalda gözlemlen-
mesi gereken nihai bozunma ürünleri, 2
elektron çifti; 2 müon çifti; ya da 1 çift
elektron ve 1 çift müon olmak üzere 4
adet elektrik yüklü leptondur.

‹lk Deneysel ‹flaretler: CERN’deki
ATLAS ve CMS deneylerinden ilk olarak
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 duyurulmufltu. 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 etmekteydi. Ancak o tarih itiba-
riyle 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 belirginleflebi-
lirdi. 2012’de toplanacak olan yeni veri-
ler, istatistiksel belirsizlikleri azalt›p SM
Higgs parçac›¤›n›n bu kütle bölgesinde
olup olmad›¤›n› bize daha kesin olarak
gösterecekti.

Keflif: Sonunda beklenen oldu ve
yüksek enerji fizi¤i dünyas› derin bir ne-
fes ald›. 4 Temmuz 2012 Çarflamba gü-

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

Esas olarak “kütle yaratmak”
için sisteme dâhil edilen Higgs
parçac›¤›n›n kesinlikle (teorik
olarak) öngörülemeyen tek
özelli¤inin kütlesi olmas› da
kaderin garip bir cilvesi olmal›.
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› beklenir. 



nü CERN’in iki büyük araflt›rma grubu
ATLAS ve CMS, SM Higgs parçac›¤›n›n
(veya ona çok benzeyen bir parçac›¤›n)
bulundu¤unu aç›klad›lar. Bu aç›klama
bir anlamda 13 Aral›k 2011 aç›klamas›n-
da yar›m b›rak›lan (zorunlu olarak) bir
iflin tamamlanmas› mahiyetinde bir aç›k-
lamad›r. O ilk aç›klamada vaat edildi¤i
gibi 2012 y›l›nda toplanacak yeni veriler-
le ya ilk sinyal ortadan kalkacakt›, ya da
daha yüksek bir güvenilirlik düzeyi ile bir
keflif niteli¤i kazanacakt›. 4 Temmuz
2012 aç›klamas› bu vaadin tutuldu¤unu
ve aç›klamadan iki hafta öncesine kadar
2012 y›l›nda toplanan yeni verilerle mut-
lu sona ulafl›ld›¤› anlafl›l›yor. 

Bu noktada bilim adam› flüphecili¤ini
elden b›rakmadan (özellikle bu bilim ala-
n›n›n 44 y›ll›k bir mensubu olarak benim
bu konuda dikkatli olmam gerekir) belirt-
meliyiz ki, SM’in öngörülerine göre ölçü-
len baz› k›smi bozunum genliklerinde
farkl›l›klar olmakla birlikte, toplam bozu-
num genli¤inin SM ile uyumlu olmas›
gözlemlenenin çok büyük bir olas›l›kla
SM’in bekledi¤i Higgs oldu¤unu düflün-
dürmektedir. Ancak, SM Higgs parçac›¤›
oldu¤u düflünülen bu parçac›¤›n flimdilik
sadece kütle de¤erinin belirlendi¤i, spin
ve di¤er parçac›klarla olan etkileflim
kuplajlari gibi özelliklerinin henüz tayin
edilmedi¤ini de not etmeliyiz. 

2011 verileri 7 TeV kütle merkezi çar-
p›flma enerjisinde (ve 5.1 fb-1 lüminosite

de¤erinde), 2012 verileri ise 8 TeV kütle
merkezi çarp›flma enerjisinde (ve 5.3 fb-1

lüminosite de¤erinde) toplanm›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. Z+Z*

kanal›nda ise her bir Z bozonunun da
h›zla bozunmas› ile oluflan ve bu sürecin
nihai ürünleri olan 2 lepton çiftinin ECAL
ve müon detektörlerinde ölçülmesi ile ta-
yin edilmifltir ( bu ölçümlerde tau+tau ve
W+W* gibi birkaç baflka kanal da göz
önüne al›nm›flt›r).

Yüksek Enerji Fizi¤inde bu amaçla
gelifltirilmifl olan istatistiksel kriter çerçe-
vesinde her iki grubun yeni aç›klamalar›-
na esas olan güvenilirlik ölçütü 5-sigma;
bu da bir keflif anlam›na geliyor. Yani da-
ha anlafl›l›r bir ifade ile, protondan 133
kez daha a¤›r 125 Giga elektron-volt
kütleli bu yeni parçac›k (Aral›k 2011’deki
kütle de¤erinde bir de¤iflme yok) % 95
üzerinde bir güvenilirlikle gözlemlenmifl
durumdad›r. Bir baflka deyiflle, fonun
Higgs’in mevcut olmad›¤› bir dünyada
böyle bir etki oluflturmas› sadece 3,5
milyonda bir ihtimaldir. Deney sürecinin
devam ettirilerek, bulunan bu yeni par-
çac›¤›n çeflitli kanallara bozunma özel-
liklerinin ve sonunda spin ve paritesinin
ölçülmesi hedefleniyor. Zira ancak bu

özellikler belirlendikten sonra gözlenen
parçac›¤›n gerçekten SM Higgs parçac›-
¤› olup olmad›¤› kesinlik kazanacak.
2012 y›l› sonuna kadar toplanacak yeni
verilerle toplam veri miktar›n›n üç kat›
artmas› ve bu yeni verilerle 125 GeV
kütleli bu yeni parçac›¤›n tüm özellikleri-
nin kesinlikle belirlenebilmesi bekleniyor. 

10 milyar dolar kadar bir maliyetle
dünyan›n pek çok ülkesinin düzinelerce
kurum ve kuruluflundan on binden fazla
bilim insan›n›n yaklafl›k 25 y›ld›r milyon-
larca saatlik çok üst düzey zihinsel eme-
¤i ile ve 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 olan bu pro-
je, bu yeni keflif ile beklentilere ve tüm
bu yat›r›mlara karfl›l›¤›n› vermifltir.

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 seviye-
si bak›mlar›ndan uygarl›k tarihinin en id-
dial› ve en büyük projesidir ve insanl›¤›
yepyeni baflka bilimsel bulufllar›n da efli-
¤ine getirmifltir. ‹zlemeye devam edelim.
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10 milyar dolar kadar bir
maliyetle dünyan›n pek çok
ülkesinin düzinelerce kurum ve
kuruluflundan on binden fazla
bilim insan›n›n yaklafl›k 25
y›ld›r milyonlarca saatlik çok
üst düzey zihinsel eme¤i ile ve
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 
olan bu proje, bu yeni keflif ile
beklentilere ve tüm bu
yat›r›mlara karfl›l›¤›n› vermifltir.


