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A) Süpersicim teorilerinin tarihi:   1960‟lara kadar evrendeki temel etkileşimlerden 

yerçekimi ve elektromanyetizma büyük ölçüde kendi içlerinde matematiksel olarak tutarlı 

kuramlara oturtulmuşlardı. Yerçekimi (gravitasyon) , Einstein‟ın, Riemann geometrisi 

üzerine bina edilmiş,  genel görecelik kuramı; elektromanyetizma ise Hilbert uzaylarında 

temsil teorisini kullanan kuvantum elektrodinamiği (QED) ile, deneylerle istenilen 

derecede tutarlı bir şekilde açıklanabiliyorlardı. Öte yandan nötron bozunumu gibi 

olayları açıklayan zayıf etkileşimlerin, ve çekirdeğin kararlılığı gibi olayları açıklayan 

kuvvetli etkileşimlerin, henüz matematiksel olarak tutarlı (renormalize edilebilir) 

modelleri yoktu.  Zayıf etkileşimler, etkin bir model olan Fermi teorisi ile, kuvvetli 

etkileşimler ise yine etkin bir model olan Yukawa teorisi ile belli enerjilere kadar 

açıklanıyorlardı. Fakat bu etkin modeller, özellikle 1960‟larda gözlemlenen yeni 

hadronları ve onların etkileşimlerini (bozunumlarını) açıklamakta yetersiz kaldılar. 

1964‟te ortaya çıkan ve gruplar kuramına dayanan kinematik modellere (Gürsey ve 

Radicatti; Gell-Mann; Zweig  [1] ),   dinamik bir çerçeve gerekiyordu.   

 

Yang ve Mills‟ın [2]  1954‟te ortaya attıkları Abelyen olmayan ayar teorisinin (non-

Abelian gauge theory),  henüz renormalize edilebilir olduğu gösterilmediği için,  zayıf ve 

kuvvetli etkileşimleri açıklamak için kullanılmıyordu. 1960‟ların sonunda  Glashow, 

Weinberg ve Salam‟ın [3] kendiliğinden simetri kırılma argümanını Yang-Mills-Higgs 

kuramında kullanmaları ile zayıf etkileşimlerde durum değişti.  Kuvvetli etkileşimlerde 

ise özellikle Veneziano ve Nambu‟nun  [4] katkıları ile, hadronların spektrumundaki 

(spin) çeşitliliğini açıklamak için, mikroskobik serbestlik derecesinin noktasal temel 

parçacık yerine bir boyutlu bozonik bir sicim olabileceği fikri ortaya çıktı. Bozonik sicim, 

hadron kütlesi ile spini arasındaki ilişkiyi (Regge spektrumu) oldukça başarılı bir şekilde 

öngördü. Fakat modelin iki temel sorunu vardı. İlk olarak, kuvantum mekaniği ve özel 

göreceliğin prensiplerinin bozonik sicime aynı anda uygulanması sonucu, sicimin 25+1 

boyutlu uzayda yaşaması gerektiği görüldü.  İkincisi, spektrumda kütlesi sanal olan 

(takyonik) bir parçacık vardı.  

 

1970‟lerin başında t‟Hooft ve Veltman‟ın [5]  Yang-Mills kuramının kuvvetli 

etkileşimlerde uygulanılabilecek şekilde renormalize edilebilir olduğunu göstermeleri 

sonucu (böylelikle Kuvantum Kromodinamiğinin (QCD) doğması sonucu), bozonik  

sicim kuramı gözden düştü.  Böylece, yerçekimi dışındaki üç temel etkileşim ve 

parçacıklar bugün Standart Model olarak isimlendirilen kuvantum alan kuramı ile 

açıklanır oldu.  

   

Aynı yıllarda kuramsal fizikte iki önemli gelişme oldu. Bunlardan ilki, bozonik sicim 

kuramında (Ramond [6] ) ve bazı kuvantum alan kuramlarında  (Golfand, Likhtman [7] ) 

bozonlar ile fermiyonlar arasında süpersimetri olarak adlandırılan ilişkinin bulunması idi. 

(Matematiksel olarak bu ilişki kuramın içsel simetri grubu (örneğin SU(N)) ile uzay-

zamansal simetri grubunun (Poincaré grubu) düz çarpımları olmayan bir genişletmesinin 



bulunması ile ilgiliydi). İkinci gelişme ise, uygulandığı ölçek hadron ölçeğinden Planck 

ölçeğine düşürüldüğü takdirde, bozonik sicim kuramının spini 2 olan kütlesiz bir 

parçacığı öngörmesiydi (Scherk, Schwarz [8] ).  

 

Yukarıda anlatılan gelişmelerin önemi şuydu: fermiyonik serbestlik dereceleri eklenmiş  

bozonik sicim teorisinde süpersimetrinin bulunması, sanal kütleli parçacıkları teorinin 

spektrumundan sildi ve 9+1 boyutta süpersicim kuramı doğdu. Diğer taraftan aynı 

modelde spin 2 parçacığın (graviton) varlığı, yerçekimi için perturbatif düzeyde etkin bir 

kuvantum mekaniksel kuram oluşturma imkanı verdi. Sicimin salınımlarının farklı spinde 

parçacıklar oluşturabilmesi, bütün temel parçacıkların ve tüm etkileşimlerinin bir sicim 

modeli ile açıklanabileceği fikrini doğurdu. 1984‟te süpersicim kuramının  

hangi ayar grupları için anomalilerinin yokolduğu (klasik düzeydeki simetrilerinin 

kuvantum düzeyde de korunması) bulununca (Green, Schwarz [9] ), süpersicim kuramı 

bir birleştirici kuram olarak yüksek enerji fiziğinde temel branşlardan birisi halini aldı.  

 

Bu sahada 1997‟ye kadar yapılan çalışmaları şöyle özetleyebiliriz: 9+1 boyutta 5 ayrı 

sicim teorisinin varlığının ve bunların birbirleriyle ilişkisinin (dualiteler) bulunması; 9+1 

boyuttan gözlemlediğimiz 3+1 boyuta Standart Model ve yerçekimini oluşturacak şekilde 

inebilmek amacıyla kalan 6 boyut için (uzay –zamanın her noktasında) uygun bir çokkatlı 

(manifold) bulunması (konformal simetrinin korunması ve birkaç başka neden bu 

çokkatlıların Calabi-Yau çokkatlıları olmalarını gerektiriyor);  teorilerin perturbatif 

olmayan spektrumlarının bir bölümünün bulunması.   

 

Özellikle, Polchinski‟nin [10] süpersicim teorilerinde bazı solitonların, sicimin verilen bir 

noktasının dolaştığı (koboyutu 1 olan) çokkatlılar (D-brane‟ler) olduğunu göstermesinden 

sonra, Witten [11]  bundan yararlanarak 5 ayrı sicim teorisinin 10+1 boyuttaki 

denklemleri ve temel mikroskobik serbestlik derecesi bilinmeyen bir modelin limitleri 

olduğunu öne sürdü (M-teorisi).  M-teorisinin bir başka limitinin ise daha önce 

1970‟lerde çalışılmış ancak bir kenara bırakılmış olan 10+1 boyutlu süperyerçekimi 

olduğunu gösterdi.  

 

Günümüzdeki araştırmalar, M-teorisi için ekstra 7 boyutu küçültmeye (örnek: G2 

çokkatlıları), perturbatif olmayan çözümleri, vakumunu, denklemlerini, simetrilerini  ve 

temel serbestlik derecesini bulmaya ve nihai olarak da yaşadığımız evrenin böyle bir 

kuramın tek çözümü olduğunu göstermeye çalışmak şeklinde özetlenebilir.  

 

Her ne kadar günümüzde kuvantum yerçekimini ve Standart Modeli aynı çatı altında 

birleştirme potansiyeli olan tek model olsa da, M-teorisinin deneylerle sınanabilir, 

şahsına münhasır bir öngörüsü henüz bulunamamıştır. Buna rağmen, süpersicim 

teorilerinin matematikte bazı problemlerin çözümü ile sonuçlanan teorik öngörüleri 

etkileyicidir. Bu konuya aşağıda değinilecektir.  

 

B) Fizik-matematik etkileşimi:  Fizik ve matematik olarak adlandırdığımız branşların 

etkileşimi tarih boyunca değişen yönlerde, ancak her dönemde oldukça etkili ve her iki 

dalın gelişim sürecini belirleyici düzeyde olmuştur. Newton mekaniğinin calculus‟un 

doğuşuna, Öklidyen olmayan geometrilerin keşfinin Einstein‟in genel görecelik 



kuramının ortaya çıkışına, elektromanyetikteki Maxwell denklemlerinin diferansiyel 

formlar ve topolojiye (ve Hodge kuramına), kuvantum mekaniği ile Hilbert uzaylarında 

temsil teorisinin birbirlerine etkileri bazı klasik örneklerdir.   

 

Bu etkileşim daha yakın tarihlerde de sürmüştür. Örneğin kuvantum integrallenebilir 

sistemlerin matematiksel altyapısının Faddeev [12] ve okulu tarafından araştırılması 

sonucu (ve Drinfeld‟in önemli katkılarıyla) kuvantum grup teorisi ortaya çıkmıştır. Bu 

kuram, çoğunlukla olduğu gibi, keşif alanındaki dışındaki konularda da matematikte pek 

çok probleme çözüm getirmiştir (örnek: düğüm değişmezleri, karakteristik p temsil 

teorisinde kristal bazlar).  

  

Benzer şekilde, 1985‟te Jones‟un [13]   von Neumann cebirlerini kullanarak bulduğu, ve 

konuda önemli bir aşama yaratan düğüm değişmezlerinin, Kauffman ve Turaev [14] 

tarafından yine kuvantum integrallenebilirlik (Yang-Baxter denklemi) kullanılarak 

hesaplanabildiği gösterildi. Aynı değişmezlerin, 2+1 boyutta topolojik bir kuvantum alan 

teorisi olan Chern-Simons teorisi ile hesaplanabileceği de 1989‟da Witten [15] tarafından 

gösterildi.  

 

Başka bir etkileşim, 1983‟te Donaldson‟un  [16]  4 boyutlu çokkatlılar üzerinde Abelyen 

olmayan ayar teorisinin belli (instanton) çözümlerini kullanarak (Yang-Mills denkleminin 

anti-self dual çözümleri) değişmezler, ve bu boyuttaki çokkatlıların difeomorfizm 

sınıfları ile ilgili beklenmedik sonuçlar elde etmesi şeklinde olmuştur.  1994‟te ise 

Seiberg ve Witten [17] süpersimetrik SU(2) Yang-Mills teorisini dualite vasıtası ile 

kuvvetli etkileşim rejiminde (kuark hapsi için önemli olan) çözmüşler, ve Witten [18]  bu 

teorinin simetrisinin SU(2)‟dan U(1)‟a kırıldığı bölgedeki (moduli uzayı üzerinde) 

denklemleri kullanarak Donaldson‟un elde ettiği, fakat açıkça hesaplanması çok zor olan 

değişmezleri çok daha kolay bir yoldan hesaplayabilmiştir.  

 

1+1 boyutta ise yine Witten [19] , kuvantum yerçekiminin iki ayrı yorumlanmasını 

kullanarak cebirsel eğrilerin moduli uzaylarında (Deligne-Mumford 

kompaktifikasyonları) kesişim teorisinden elde edilen sayıların, matematikçiler için 

beklenmedik indirgeme bağıntıları sağladığını öngördü. Witten‟ın bu öngörüsü, 

Kontsevich [20] tarafından ispatlandı. Buradan doğan fikirlerle ve moduli uzaylarının 

sınır yapısını dahice kullanarak, Kontsevich, Manin  ile birlikte bir cebirsel varyete 

üzerinde rasyonel eğrileri saymak için kuvantum kohomoloji teorisini oluşturdu. Bu teori 

özellikle projektif uzay gibi homojen varyetelerde çok başarılı oldu ve bu vasıta ile 

matematikte 100 yıldan uzun süredir çözüm bekleyen pek çok enumeratif soru bir anda 

çözülüverdi. Yüksek genus için kısmi sonuçlar bulunmakla beraber, bu alandaki çoğu 

soru güncel araştırma konuları olup cevaplanmayı beklemektedir. 

 

Diğer bir önemli örnek, 2 boyutta süperkonformal alan teorilerinin basit bir simetrisinin, 

geometrik tarafta beklenmedik ve ilginç bir karşılığı olan  “ayna simetrisi” teorisidir. Bu 

teori, verilen her Calabi-Yau 3 kompleks boyutlu çokkatlısına, belli nümerik özelliklerini 

başka bir şekilde içeren bir partner bulur. Bu teori, hedef uzayın Calabi-Yau olduğu 

durumda bir üstteki paragrafta anlattığımız, ve çok zor olan problemin sonucunu, kolay 



hesaplanabilen başka bir şekilde öngörür. Bu öngörü yeni metodlar üretilerek 

ispatlanmıştır (not: uyarlanmış Clemens öngörüsünü varsayarak).   

Yukarıdaki örneklerin yanısıra, antisimetrik B-alanı olan süpersicim teorisi ve değişmeli 

olmayan (noncommutative) geometri arasındaki ilişkiler güncel araştırma konularıdır. 

Süpersicim teorisindeki renormalizasyon grup akışı denklemlerinin kısmen 3 boyutlu 

çokkatlılarda kullanılması, Perelman‟ın [21]  matematiğin en önemli problemleri arasında 

gösterilen Poincaré öngörüsünün çözülmesiyle sonuçlanmıştır.  

 

C) Fizik-matematik etkileşimi için dünyada yapılan çalışmalar:  Matematikçilerin ve 

fizikçilerin, temel eğitimlerinin ve bakış açılarının birbirinden çok farklı olması, yukarıda 

örneklerini verdiğimiz tarzda, ve hem matematik hem fizik dünyasına köklü etkiler 

yapmaya aday çalışmaları gerçekleştirme denemelerinde bir lisan bariyeri yaratmaktadır. 

Bu durum dünyanın en önde gelen araştırma kurumları dahil pek çok yerde 

farkedilmiştir, ve bu bariyeri kırmak amacı ile sistematik çabalar gösterilmektedir.  

 

Örnek olarak, internette 5 dakika içinde bulabildiğimiz kadarıyla, bu sene U.Toronto,  U. 

Wisconsin, U. Washington, U. Pennsylvania, Brandeis, Princeton, Harvard, MIT, Boston 

U. ,... gibi pek çok araştırma kurumunda birleşik matematik-teorik fizik semineri 

gerçekleştirilecektir. Yine bu konuda iyi bir örnek, 1996-1997 döneminde Institute of 

Advanced Studies, Princeton‟da gerçekleştirilen Quantum Field Theory dönemidir. Bu 

süre içinde, (bir kısmı Fields madalyası sahibi) pek çok matematikçi, kuvantum alan 

teorilerinin temellerini fizikçilerden öğrenmişlerdir. Sonuçta ortaya “Quantum Fields and 

Strings: A course for mathematicians” isimli 1501 sayfalık (oldukça yoğun) bir kitap da 

çıkmıştır.  

 

Türkiye‟de ise Gökova geometri-topoloji konferansları, Feza Gürsey enstitüsünde 

düzenlenen çalıştaylar, ve geçtiğimiz 10 senede O.D.T.Ü.‟de düzenlenen bir kısım 

seminerler matematikçiler ve fizikçiler arasındaki iletişimi arttırmak için yapılan 

çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.  

 

Kariyerlerindeki başarının önemli bir kısmını fizik-matematik etkileşimini ustaca 

kullanmak sonucunda elde etmiş pek çok matematikçi vardır. Bunlar arasında Fields veya 

Abel madalyası alanlardan, Witten, Kontsevich, Donaldson, Borcherds, Connes, Yau, 

Jones, Drinfeld, Novikov, Atiyah, Singer sayılabilir.    
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