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Higgs parçac›¤›
4

Temmuz 2012 tarihinde CERN
büyük anfisinde modern bilim ta-
rihinin en önemli aç›klamalar›n-

dan birisi yap›ld›. Yeni bir parçac›k kefl-
fedilmiflti. Bu parçac›k belki de uzun
zamand›r aranan ve temel parçac›kla-
r›n Standart Modeli'ni tamamlayacak
en gizemli parçac›k olan Higgs parça-
c›¤›yd›. Bu yaz›da bütün bunlar›n ne
demek oldu¤unu ve neden önemli ol-
du¤unu anlatmaya çal›flaca¤›m.

AVRUPA NÜKLEER 
ARAfiTIRMA MERKEZ‹ (CERN)
CERN gibi parçac›k h›zland›r›c›lar›nda
parçac›klar çok yüksek enerjilerle çarp›flt›-
r›l›rlar ve çarp›flma sonras› ortaya ç›kan
yeni parçac›klar incelenir. Proton ve nöt-
ron için böyle yap›lm›flt›r. 1960'l› y›llarda
yap›lan 'elastik olmayan derin çarp›flma-
lar' protonlar›n ve nötronlar›n her birinin
üçer adet temel parçac›ktan olufltu¤unu
gösterdi. Bu parçac›klara 'kuark' ismi ve-
rildi. Proton ve nötron içinde iki tür kuark
vard›r. Bunlar› 'ulu' ve 'derin' (k›saca u ve
d) kuarklar olarak isimlendiriyoruz. Elek-
tron ise bir iç yap›ya sahip de¤ildir. Ancak
çarp›flma deneyleri sadece proton ve nöt-
ronun iç yap›lar›n› göstermekle kalmad›,
ayn› zamanda yeni parçac›klar da üretti.
Bunlardan baz›lar› 3 kuark içerirken, ba-
z›lar› 2 kuark içermektedir. Sadece 2 tane
kuark bu kadar büyük parçac›k çeflitlili¤i-
ni aç›klayamaz. Bu parçac›klar›n iç yap›la-
r›n› anlamak için gerekli kuark say›s› alt›-
d›r: u ve d kuarklar›ndan ayr› olarak 's›r,
cazibe, bat›k ve tepe' (s, c, b ve t) kuarkla-
r› da vard›r. Atmosferik gözlemler ve çar-
p›flma deneyleri elektron benzeri baflka
parçac›klar›n da oldu¤unu gösterdi. Bu
parçac›klar›n iç yap›s› yoktur, yani kendi-
leri temel parçac›kt›rlar. Bunlara da 'lep-
ton' diyoruz ve bunlar da 6 tanedirler. Lep-
tonlar ve kuarklar maddeyi oluflturan te-
mel parçac›klard›r. Bu tür parçac›klara
'fermion' (Italyan fizikçi E. Fermi dolay›-
s›yla) denir.

KUVVET TAfiIYICI PARÇACIKLAR
Gezegenlerin güneflin etraf›nda dönme-
sinin sebebi kütle-çekim kuvvetidir. Bu
kuvvet kütleli her cisim aras›nda vard›r.
Do¤ada yayg›n olarak karfl›laflt›¤›m›z di-
¤er bir kuvvet ise elektromanyetik kuv-
vettir. Bunun nedeni oldu¤u olaylar çi-
çeklerin güzel kokmas›ndan bu yaz›n›n
yaz›ld›¤› bilgisayar›n çal›flmas›na kadar
çok çeflitlidir. Pozitif yüklü protonlar›,

birbirlerini elektriksel olarak ittikleri hal-
de, çekirdek içinde bir arada tutan fley ise
elektriksel kuvvetten daha güçlü olan
'güçlü nükleer kuvvettir'. Bunlardan ayr›
olarak radyoaktiviteden sorumlu 'zay›f
nükleer kuvvet' vard›r. Dolay›s›yla do¤a-
daki bütün etkileflmeleri aç›klamak için
dört kuvvet yeterlidir. Bu kuvvetlerden
kütle-çekimi Einstein taraf›ndan 'genel
görelilik kuram›' ile geometrik olarak ye-
niden tan›mlan›rken di¤er üçü 'kuantum
alan kuram›' olarak formüle edilmifller-
dir. Bu formülasyonun en önemli özelli¤i
simetri ilkesine dayanmas›d›r. Kullan›lan
özel simetriye 'ayar simetrisi' ve bu tür si-
metriye sahip kuramlara 'ayar kuramlar›'
denir. Ayar kuramlar› kuvvet etkileflmele-
rini, etkileflen madde parçac›klar› aras›n-
da 'kuvvet tafl›yan parçac›k' de¤ifl toku-
fluyla aç›klar. Buna göre elektromanyetik
etkileflmeyi ›fl›¤›n kuantumu olan foton,
zay›f nükleer etkileflmeyi 3 adet 'vektör
bozon' ve güçlü etkileflmeyi 8 adet 'glu-
on' tafl›r. Bu kuvvet tafl›y›c› parçac›klara
'bozon' (Hint fizikçi S. Bose dolay›s›yla)
denir. Bu 12 parçac›k da deneysel olarak
gözlemlenmifltir. Bunlar›n d›fl›nda kütle-
çekim etkileflmesini tafl›yan 'graviton'
parçac›¤› da olabilir.

Fermionlar› ve bozonlar› niceliksel
olarak ay›rt etmemizi sa¤layan fley
'spin' ismi verilen bir kuantum say›s›-
d›r. Buna göre spini kesirli (1/2 ve 3/2)
olan parçac›klar fermiondur, ve spini
tamsay› (0, 1 ve 2) olan parçac›klar bo-
zondur. Spini 2'den büyük parçac›k do-
¤ada gözlenmemifltir.

KÜTLE MESELES‹ VE 
HIGGS PARÇACI⁄I
Ayar kuramlar›n›n ilginç bir özelli¤i flu-
dur: Kurama ne bozonlar için ne de fer-
mionlar için ayar simetrisini bozmadan

kütle terimi eklenemez. Ayar simetrisi
bozuldu¤u zaman ise, parçac›klar aras›
etkileflme genlikleri kuramdan hesapla-
namaz. Ayar simetrisini koruyarak ayar
kuram›na nas›l kütle etkilenece¤i 1964
yaz›nda P. Higgs ve yaklafl›k ayn› tarihte
F. Englert ile R. Brout taraf›ndan ortaya
at›ld›. Ayar kuram› içinde parçac›klara
kütle kazand›rma mekanizmas›na Higgs
mekanizmas› ve bu mekanizman›n bafl-
rol oyuncusu olan parçac›¤a Higgs par-
çac›¤› denildi. Bu mekanizmaya göre
Higgs parçac›¤› kütlelidir ve büyük patla-
ma sonras› henüz kütlesiz olan di¤er
parçac›klarla etkileflerek onlara kütle ka-
zand›r›r. Di¤er bir deyiflle, kütleli bütün
parçac›klar Higgs parçac›¤›n› 'yiyerek'
kütle kazan›rlar. Bu mekanizma ilginç
bir flekilde ayar simetrisini korur, ancak
simetri al›fl›lagelenden farkl› bir flekilde
belirir. Burada vurgulamak gerekir ki
Higgs mekanizmas› parçac›klara kuram-
sal olarak kütle kazand›rman›n bildi¤i-
miz tek yoludur. 1964'den sonra çok de-
nenmesine ra¤men baflka bir mekaniz-
mayla kurama kütle terimleri eklemek
mümkün olmam›flt›r. Higgs parçac›¤›
yukar›da an›lan 12 fermion ve 12 bozon
ile birlikte parçac›k fizi¤inin Standart
Modeli’ni oluflturur. Higgs, spini s›f›r
olan bir bozondur ve ayna simetrisi alt›n-
da de¤iflmezdir. Ancak hakk›ndaki belki
de en önemli bilgiyi kuramdan hesapla-
yam›yoruz: Kütlesini. Yinede bazi model-
lerle bu kütle tahmin edilmeye çal›fl›ld›.
Ancak 4 Temmuz 2012 günü aç›klanan ve
Higgs’e çok benzeyen yeni parçac›¤›n
kütlesi herkesi flafl›rtt›. Keflfedilen yeni
parçac›k protonun 125 kat› a¤›rl›¤›nda
bir bozondu. Geçen zaman içinde parça-
c›¤›n spininin s›f›r oldu¤u ve ayna simet-
risi alt›nda de¤iflmez göründü¤ü de % 98
güvenilirlik derecesinde belirlendi. An-

cak bu yine de yeterli de¤il. Keflfedilen
parçac›k bütün özellikleri bak›m›ndan
Higgs parçac›¤›na benziyor olsa da di¤er
parçac›klarla etkileflim miktarlar› ku-
ramdan hesaplanan de¤erlerle oldukça
uyumsuz. 'E¤er Higgs de¤ilse nedir?' di-
ye sorarsan›z kimsenin cevab› yok.
Higgs'e bu kadar benzeyip de o olmayan
baflka bir parçac›k kuramda yok. Belki de
125 proton kütlesine sahip iki Higgs bo-
zonu olabilir (Atlas grubunun analizi).
Bu, di¤er parçac›klarla etkileflme de¤er-
lerindeki sorunu bir ölçüde çözebilir.

YEN‹ F‹Z‹K
E¤er Higgs'in etkileflme de¤erlerindeki
gözlemler zaman içinde kuramsal de-
¤erlere yaklaflmazsa kuramda 'kuram
içi' bir de¤ifliklik yapmak gerekecektir.
Bu kendi bafl›na önemli bir ilerleme
olacakt›r. Deney kuram› test etmek veya
do¤rulamak için yap›lmaz, yeni fleyler
keflfedip kuram› gelifltirerek bilimi da-
ha da ilerletmek için yap›l›r. CERN'de
yap›lan bu son deney bunun en güzel
örneklerinden birisi olacakt›r öyleyse.
Ancak bu parçac›k Higgs ise, kütlesi-
nin 125 proton kütlesine eflit olmas›
çok ilginç. Bu kütledeki bir Higgs par-
çac›¤›, 10 katrilyon proton kütlesine efl-
de¤er yüksek enerjilerde büyük bir
uyumsuzluk olaca¤›n›n habercisi. Bu
uyumsuzlu¤u aflmak için parçac›klar›n
standart modelinde kesinlikle ‘kuram
d›fl›’ de¤ifliklikler yap›lmak zorunda.
Yani keflfedilen parçac›k çok küçük ola-
s›l›kla da olsa Higgs de¤ilse kuram› de-
¤ifltirmek zorunday›z, e¤er Higgs ise
yine kuram› de¤ifltirmek zorunday›z!
Bir fizikçi olarak söyleyeyim: Bundan
daha güzel birfley olamaz. Yap›lan de-
ney bize do¤an›n hem kurgulad›¤›m›z
gibi (Higgs'i tahmin edip buldu¤umuz
için), hem de kurgulad›¤›m›zdan daha
öte fleyler içerdi¤ini göstermektedir.

KURAMSAL BOYUT
Kütlenin ne oldu¤u sorusu tarih boyunca
tatmin edici bir flekilde cevaplanmad›.
Higgs'in di¤er parçac›klara kütle aktar-
mas› fenomenolojik bir çözümdür, ku-
ramsal de¤il. En baflta Higgs'in kütlesinin
nereden geldi¤ini bilmiyoruz. Ayr›ca
Higgs mekanizmas›n›n 'nas›l' oldu¤unu
tan›mlad›¤›m›z halde 'neden' öyle oldu-
¤uyla ilgili fiziksel yasay› bilmiyoruz. O
nedenle Higgs keflfi bizim için do¤ayla il-
gili bilgimizi tamamlay›c› bir ad›m ol-
maktan çok hala ne kadar az fley bildi¤i-
mizi gösteren bir iflaret.
*: Prof. Dr. MSGSÜ Fizik Bölümü

CEMS‹NAN DEL‹DUMAN*
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asal-yasad›fl›, militan-sempati-
zan, sendikal›-sendikas›z, emek-
çi-beyaz yakal›, kad›n-erkek, ye-

tiflkin-çocuk demeden sola gönlünü
yat›rm›fl kim varsa ayr›m yap›lmaks›-
z›n k›r›laca¤›n›n ilk iflareti o meydan-
da toplanm›fl befl yüz bin kifliye hedef
gözetmeksizin atefl edilmesidir. Üste-
lik meydan›n ç›k›fl›n›n, Kazanc› Yoku-
flu’nun kapat›lmas›yla bu imhan›n o
gün ve orada kalmayaca¤›n›n, de¤il
mi ki insanlar birbirlerini de ezdiler,
hem solun içine s›çrayaca¤›n›n hem
de artarak devam edece¤inin belirti-
siydi de katliam.

68’L‹LER 78’L‹LER
Bana öyle geliyor ki baflka bir ruhsal di-
nami¤in de tohumu ekilmifltir, o gün.

Evrensel olarak Che, bizde Deniz, 68
kufla¤›n›n seçilmifl kurban-kahraman-
lar›d›r. Sa¤›n zihninde bile Deniz Gez-
mifl’in yeri, dönemin muktedirlerinin
bizden üç kifli as›ld› onlardan da üç kifli
as›ls›n hesab› hat›rlan›rsa, Adnan Men-
deres’i karfl›lar, yani baflbakanl›k merte-
besindedir. Bunu tersine çevirirsek, De-
nizler as›ld›¤› için de Anadolu’nun tem-
silcili¤i yeni sa¤›n ve ‹slami siyasetin
eline kalm›flt›r. Burada kastetti¤im el-
bette kiflilerden çok temsilleridir.

Sa¤›n intikamc› mant›¤›n› bir yana
b›rak›rsak, kim bilebilir; so¤uk savafl
döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin
ideolojik ve bask› ayg›tlar›n›n nere-
deyse yegane ifli solu ezmek olmasay-
d›, Rize’nin bir köyünden ‹stanbul’un
yoksul bir semtine göçmüfl Reis Kap-
tan’›n s›n›fsal konumu da düflünülür-
se, o¤lu, bu arzu ve ifltahla pekala sos-
yalist bir baflbakan da olabilirdi.

Bunlar olmad›. Olan ise Marksç›
düflüncenin ve özellikle Leninci prati-
¤in ‘ulusal kurtulufl hareketleri’ çerçe-
vesine s›¤d›r›lmas›ndan geriye birçok
fleyle birlikte bu ‹sevi mitos kald›.
Tüm kuflak temsiliyle kurban edilen
örnek-kahraman.

Me¤er ki 68’liler, sa¤›n nezdinde
bile en az baflbakan gücünde bir kah-
raman yaratm›flt›r, arzu çemberi ta-
mamlanm›flt›r, öyleyse onlar için ‘ola-
¤an hayat’ devam edebilir. Bu örnek-
kurbanlar, 68’lilerin 68’lili¤i di¤er ku-

flaklar nazar›nda da bir anlat›ya-gü-
zellemeye dönüfltürüp rahatça ‘iflleri-
ni görmelerinin’ en önemli dinamik-
lerinden biri olmufltur.

78’lilerin kendilerine verdi¤i kuflak
ad›nda bile 68’lilerin bu mitosunun et-
kisi yok mu? Bir de as›l dikkati çeken
adland›rman›n 77+1 olmas›. Kendi bir-
li¤ini, o meydanda bir kuflak olarak
sembolik katlediliflinin hemen sonras›-
na ve epey parçal› bir beden imgesine,
fraksiyonlara tutularak kurma. Darbe
sonras›ndaki uzun cezaevi dönemleri-
ni, cezaevinde yatm›fll›¤› da bu tutulma
haline ekleyelim. Bir de tabi, o meydan-
da, 1 May›s Alan›’nda tüm kufla¤›n kur-
ban ediliflini.

YAS TÖREN‹ VE KÖTÜ SONSUZ
78’liler için bunu pekala söyleyebiliriz;
içlerinden tüm kufla¤› temsil gücü ka-
zanm›fl bir kurban ç›kmamas›, hatta 17
yafl›nda oldu¤u için yafl› büyütülerek
idam edilmifl olan Erdal Eren’de süre-
cin ac›s›n›n daha fazla somutlanm›fl ol-
mas›… devletin gözünde tüm kufla¤›n
‘ölü’ ilan edilmesinin de iflaretleridir.
Öteki yüzü de, bu ilan›n gerçekleflti¤i
meydana y›llarca tabu konulmas›d›r.

Birkaç y›l önce en nihayet 1 May›s
günü barikatlar afl›l›p alana girildi¤in-
de yaflan›lan duygu, nice gözyafl› da
vard› o gün, epeyce fluna benziyordu:
“ölmemiflim, iflte, ölmemiflim.”

Bu hayat belirtisinin k›sa bir zaman

sonra muktedirlerce geriye püskürtül-
dü¤ünü biliyoruz: “Hay›r öldün. Üste-
lik benim de sorumlulu¤um yok bun-
da… Siz birbirinizi öldürdünüz.”

Benim bir tezim de flu: Yetmifllerin
ikinci yar›s›nda ve özellikle darbe süre-
cinde eyleme-zulme dökülmüfl ne var-
sa son on y›lda ve neoliberal politikala-
ra stepne lasti¤i olmufl yeni solun tafle-
ronlu¤unda söylemde yeniden sahne-
lendi. Buna ideolojik 12 Eylül dönemi
de diyebiliriz. ‹ki hafta önceki BirGün
Pazar’daki yaz›n›n bafll›¤› ‘‹kinci 12 Ey-
lül’ ile kastetti¤im de öncelikle buydu.

Solun mahkum edildi¤i kötü son-
suzu kavrayacak akl› hep olmufltur.
Çünkü, sol, düflünme eyleminde bi-
çimsel-do¤rusal olan› e¤erek, karfl›t-
lar› birbirine ba¤lay›p kavrama geçe-
rek ilerler. Yoksa ya akl› iptal etmifltir
ya da sol, soldan vazgeçmifltir, fante-
ziler, rüyalar gerçekli¤in yerini alm›fl-
t›r. Ayn› anlama gelmek üzere, bir de-
lili¤e kapat›lm›flt›r.

Burada da, ‹stiklal Caddesi ile Tü-
nel aras›nda iflleyen kötü sonsuzun,
k›s›r döngünün k›r›lamamas›n›n se-
bebi, bana öyle geliyor ki, yap›lan ey-
lemlerin yönünün gelecek de¤il geç-
mifl olmas› ve özellikle 77’deki 1 Ma-
y›s Katliam›’n›n yas›na raptiyelenme-
sidir. O katliam an›n›n bir türlü yat›fl-
t›r›l›p ard ardal›kta bir geçmifle dö-
nüfltürülememesinin peflindeki kendi
yitikli¤imizdir… iflleyen budur.

TÜNELDEN ÇIKIfi
‹stanbul d›fl›ndan gelen arkadafllar›-
m›n ‹stiklal Caddesi ile ilgili kamafl-
malar›n› hat›rl›yorum. Bir kere cadde-
yi, istisnas›z, çok seviyorlar. Ço¤unun
hayranl›k duydu¤u ise, caddenin iki
yan›ndaki kapital de¤il, ço¤u bildik
adlar haline gelmifl ve caddeye aç›lan
sokaklar›n vaad etti¤i arzu doyumu.
Bunun dile gelifl biçimi ise; do¤ru de-
¤ilse de hangisinin yalanc›s›y›m bil-
miyorum, ba¤›fllana, hafta sonlar› bir
milyona yak›n insan›n geçti¤i söyle-
nen caddede yitip gitmenin, kaybol-
man›n verdi¤i haz.

Birço¤unun sola aflina oldu¤unu
düflünürsek, sözünü etti¤imiz ruhsal
dinamik, görünüp kaybolma oyununa
düflme hali caddeyle s›n›rlanm›fl ol-
mayabilir. Cadde, birçok eylemden
sonra sokaklardaki mekanlara da¤›l›fl
da düflünülürse, solun mevcut halinin
metaforik anlat›s›d›r da.

Buna birde sosyalist solun yönünün
s›kl›kla alandan Tünel’e, yeni sol ve
beyaz yakal›lar›n, mesela meslek oda-
lar›n›n ise Tünel’den 1 May›s Alan›’na
oldu¤u düflünülürse… metafor iyice
bunalt›c› hal alm›yor mu?

fiimdi ve burada, belirlenmenin be-
lirsizli¤e, eylemin eylemsizli¤e, ger-
çekli¤in fanteziye, gelece¤in geçmifle
geçti¤i, çöktü¤ü tünel de diyebiliriz.
‹stiklal Caddesi’ne…

O tünelden art›k ç›kmak gerekmez mi?

1. sayfadan devam»
‹stiklal Caddesi:
Bir eylemsizlik

mekân›
CEMAL D‹NDAR


