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TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü (TBAE)

GİRİŞ
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Alan teorisi nedir
Feynman çizgeleri
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ÖZET:

Kısa Tanıtım :

Feza Gürsey
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Alan teorisi nedir
Feynman çizgeleri
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Kayhan Ülker 2011
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GİRİŞ
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Parçacık fiziği ve matematiksel fizik dallarında çok önemli
katkılarda bulunmuş Türk Bilim İnsanı

PROF. DR. FEZA GÜRSEY (1921-1992)

W.Pauli :

”Ben, seni tavsiye edebilir miyim diye
düşünmüyorum, tam tersi, Princeton
Enstitüsü’nü sana tavsiye edebilir miyim
diye düşünüyorum.”.
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1969 - Tübitak Bilim Ödülü

1977 - J.R. Oppenheimer Ödülü

1977 - Doğa *Bilimlerinde A. Cressey Morrison Ödülü

1979 - Einstein Madalyası

1981 - College de France Madalyası

1984 - İtalya Cumhurbaşkanı’nın Commendatore Nişanı

1986 - Roma’da Konuk Profesörlük ödülü

1989 - Türk Amerikan Bilimcileri Seçkin Bilimci Ödülü
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TÜBİTAK
TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

1983 yılında TBAE adı ile TUBITAK MAM’da kuruldu.

1996 yılında bugünkü yeri olan Kandilli İstanbul’a taşındı ve
FGE adını aldı.

14 Temmuz 2011 tarihinde TUBİTAK BILGEM’e TBAE adıyla
taşındı/kapatıldı.
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TÜBİTAK - TBAE (Feza Gürsey Enstitüsü)

Çalışma alanları

Teorik fizik
Matematiksel fizik
Matematik

Amacı

Orjinal bilimsel çalışmalar üretmek
Bu çalışmalara destek olmak
Bu amaçla aynı zamanda okul, konferans, çalıştay gibi
etkinlikler düzenlemek.

Teorik fizik ve matematik dallarında çalışan tüm
araştırmacılara açık ve eşit uzaklıkta

idi.
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etkinlikler düzenlemek.
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Çalışma alanları

Teorik fizik
Matematiksel fizik
Matematik

Amacı

Orjinal bilimsel çalışmalar üretmek
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idi.



Kayhan Ülker 2011
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Etkinliklere bir örnek :

 IARS
.    I I YÜKSEK ENERJ İ FİZ İĞİ  

   ( ' 0 9 )YAZ OKULU YEF

  FEZA GÜRSEY ENST İTÜSÜ
. .   . .1 3 7 2 0 0 9 – 2 6 7 2 0 0 9

İs t a nbu l
 :DERSLER

.  MATEMAT İKSEL ARAÇLAR

.   KUANTUM ALAN TEOR İS İ

.  STANDART MODEL

.  NÖTR İNO F İZ İĞİ

.    MİN İMAL SÜPERS İMETR İK STANDART MODEL

.    DENEYSEL TEKN İKLER VE LHC

  :DERS VERENLER
.   ) . .(TAYLAN AKDOĞAN B Ü
.   )  .(GÜRAY ERKOL ÖZYEĞİN ÜN İ
.   ) (ALTUĞ ÖZP İNEC İ ODTÜ
.   )  .(LEVENT SOLMAZ BALIKES İR ÜN İ
.   ) (KAYHAN ÜLKER FGE
.   ) (BARIŞ YAPIŞKAN FGE
.    )  .(AL İ ULV İ YILMAZER ANKARA ÜN İ

 
 :Düzen leyen le r

.   ) ( ALTUĞ ÖZP İNEC İ ODTÜ

.   ) (KAYHAN ÜLKER FGE

    AYRINTILI B İLG İ VE KAYIT İÇ İN
:// . . . / / /h t t p www gu r sey go v t r new ye f 0 9

Özellikle İstanbul ve Ankara dışından
gelen Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencilerine yönelik

Bu okulun üçüncüsü Temmuz
2011’de yapılacakdı. Belirsiz bir
yerde belirsiz bir tarihte yapılmak
üzere ertelendi.
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Ölçek Bağımlılığı

Fizik ölçeğe bağlıdır !

1 cm Klasik mekanik

10−5 cm Moleküler fizik

10−8 cm Atom fiziği

10−13 cm Nükleer fizik

10−18 cm QCD – Kuantum Renk Dinamiği

10−33 cm ?
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Ayrışma (decoupling)

Büyük ölçekteki fizik küçük ölçekteki fizikten ayrıktır.

Örneğin,

Klasik mekaniği anlamak için parçacık için kütle, konum ve
zaman bilmemiz yeterli.

Kütle daha küçük ölçekteki fizik kullanarak hesaplanabilir

Ama bir şekilde bu büyüklükleri ölçebiliyorsak küçük ölçekteki
fiziği bilmesek de olur.

Bu ayrışma sayesinde yüz yıllardır fizik yapabiliyoruz !
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Küçük ölçekteki fiziği anlamak için ise çoğu zaman önceden
bildiğimiz büyük ölçekteki fiziğin kurallarından yararlanıyoruz.

Örneğin,

Klasik fizikte iki boyutlu harmonik osilatör için Hamiltonyen
ve Poisson parantezleri

H =
1

2

(
p2
1 + q2

1

)
+

1

2

(
p2
2 + q2

2

)
; {qa, pb} = δab

şeklinde verilir.

Kuantum Mekaniksel durumda ise artık operatörler vardır

H → Ĥ , qa → q̂a , pa → p̂a

ve Poisson parantezi yerine komütatör ilişkileri kullanılmalıdır :

[q̂a, p̂b] = i~δab
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bildiğimiz büyük ölçekteki fiziğin kurallarından yararlanıyoruz.
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Gerçekten de tarihsel olarak kısaca kuantum mekaniğinin gelişimi

1900’de Kuantum Mekaniksel ilk olayın gözlenmesi, (Planck
kara cisim ışıması).

Yaz 1925’de gözlemlenebilir büyüklüklerin operatör olduğunun
anlaşılması (Heisenberg)

Sonbahar 1925’de Klasik mekanikteki Poisson parantezi yerine
operatörlerin komütatörleri kullanılmasının gerekliliğinin
anlaşılması (Dirac)

Kış 1925’de operatörlerin dalga fonksiyonları üzerinde

tanımının yapılması
(
− ~2

2m∇
2 + V (r)

)
ψ = i~ ∂

∂tψ

(Schrödinger)

şeklinde özetlenebilir.
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Benzer şekilde yeni kavramları doğrulamak ve geliştirmek için kendi
başına matematiksel tutarlılık da yol göstericidir.

Örneğin, eğer

Fizik yasalarının yerel olduğunu ve

ışık hızının (boşlukta) sabit ve bu hızdan daha yüksek hızların
olamayacağını (v ≤ c ) varsayarsak

artık yüksek hızlarda tanımlanan klasik mekaniksel bir sistemin

Galile dönüşümleri altında değişmez kalamayacağı

ama Lorentz dönüşümleri altında sabit kalacağı görülür.

Bu sonuç bize özel görelilik kuramını verir. (Einstein 1905)
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Özel Görelilik Kuramının önemli sonuçları vardır :

Uzay ve zaman birlikte düşünülmelidir !

⇒ Minkowski uzayı

(∆x)2 = (ct ′−ct)2−(x ′−x)2−(y ′−y)2−(z ′−z)2

Madde ve Enerji beraber düşünülmelidir !

E = mc2
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Bazen de iki yeni teorinin tutarlı bir biçimde birleştirilmesi yepyeni
sonuçlar doğuruyor !

Örneğin,

Kuantum mekaniği özel göreliliğe uygun nasıl yazmalı ?
(Dirac 1928)

Dikkat edilirse (mesela V = 0 için) Schrödinger denklemi(
~2

2m
∇2 + i~

∂

∂t

)
ψ = 0

özel görelilik altında değişmez değil

iki uzay ama tek zaman türevi içeriyor ve

E = mc2 durgun enerji ilişkisi yok
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Dirac denklemi (iγµ∂µ −m) Ψ = 0

Basit görünümlü ama hem fizik hem matematik için çok çok
önemli bir denklem !

Dirac denkleminde (~ = c = 1 için)(
iγ0

∂

∂t
− i~γ · ~∇−m

)
Ψ = 0

γ’lar dört adet 4x4 matrisi, m kütleyi göstermektedir.

dolayısıyla

Ψ =


a
b
c
d


olmalıdır ! Bu ise iki adet iki bileşenli spinör (Weyl spinörü)
içeren dört bileşenli bir spinördür (Dirac spinörü)
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Dirac denklemi iki önemli kavramı içeriyor :

Parçacıkların spini denklemde açıkça mevcut

Özel göreliliğe uygun enerji bağıntısı E 2 = p2 + m2

Ama berberinde iki soru da getiriyor :

Neden Ψ iki spinörden oluşuyor ?

E = ±
√

p2 + m2

Bu sorulara Dirac’ın yorumu elektron denizi ve bu denizdeki
delikler.

Doğru cevap

Parçacık ve anti-parçacıkların varlığı !
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1932’de Anderson tarafından elektronun anti-parçacığı pozitron
bulundu

Parçacık ve anti-parçacıkların kütlesi aynı

Elektrik yükü birbirinin zıttı
(örneğin pozitronun artı elektrik yükü var)

parçacık anti-parçacık çarpıştıklarında
birbirlerini yok ediyor !

Önemli Sonuç

Özel göreli kuantum mekaniğinde parçacık sayısı korunmuyor !
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Parçacık Avı Başlıyor
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Alan Teorisi

İki boyutta birbirine
yaylarla bağlanmış pek
çok parçacık düşünelim.
Burada l iki parçacık
arasındaki mesafe (örgü
uzunluğu) olsun.

4 | I. Motivation and Foundation

Figure I.1.1

treated as a field; well, it is a field. Its Fourier components are quantized as a collection
of harmonic oscillators, leading to creation and annihilation operators for photons. So
there, the electromagnetic field is a quantum field. Meanwhile, the electron is treated as a
poor cousin, with a wave function !(x) governed by the good old Schrödinger equation.
Photons can be created or annihilated, but not electrons. Quite aside from the experimental
fact that electrons and positrons could be created in pairs, it would be intellectually more
satisfying to treat electrons and photons, as they are both elementary particles, on the same
footing.

So, I was more or less right: Quantum field theory is a response to the ephemeral nature
of life.

All of this is rather vague, and one of the purposes of this book is to make these remarks
more precise. For the moment, to make these thoughts somewhat more concrete, let us
ask where in classical physics we might have encountered something vaguely resembling
the birth and death of particles. Think of a mattress, which we idealize as a 2-dimensional
lattice of point masses connected to each other by springs (fig. I.1.1). For simplicity, let
us focus on the vertical displacement [which we denote by qa(t)] of the point masses and
neglect the small horizontal movement. The index a simply tells us which mass we are
talking about. The Lagrangian is then

L = 1
2 (

!

a

mq̇2
a !

!

a ,b

kabqaqb !
!

a ,b ,c

gabcqaqbqc ! . . .) (1)

Keeping only the terms quadratic in q (the “harmonic approximation”) we have the equa-
tions of motion mq̈a = ! "

b kabqb. Taking the q’s as oscillating with frequency ", we
have

"
b kabqb = m"2qa . The eigenfrequencies and eigenmodes are determined, respec-

tively, by the eigenvalues and eigenvectors of the matrix k. As usual, we can form wave
packets by superposing eigenmodes. When we quantize the theory, these wave packets be-
have like particles, in the same way that electromagnetic wave packets when quantized
behave like particles called photons.

Bu sistemin Eylemi aşağıdaki şekilde yazılabilir.

S =

∫
dtL =

1

2

∫
dt

∑
a

mq2
a −

∑
a,b

kabqaqb −
∑
a,b,c

gabcqaqbqc + · · ·
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İlgilendiğimiz fizik l örgü uzunluğundan çok
büyük olsun. Matematiksel olarak l → 0
limiti alınmalıdır.
a→ ~x ,

∑
a →

∫
dDx

Böylelikle a.ncı parçacık qa yerine

qa(t)→ q(t,~x) ≡ φ(x)

xµ = (t,~x) noktasındaki φ alanı yazılalabilir ve eylem

S(q)→ S(φ) =

∫
dt

∫
dDx

[
α

(
∂φ

∂t

)2

− β
(
~∇φ
)2
− γφ2 − ρφ4 − · · ·

]

şeklinde elde edilir.
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Eğer bu eylem Lorentz dönüşümleri altında da değişmez kalması
istenirse (c = 1 için),

S(φ) =

∫
ddx

[
1

2
∂µφ∂µφ−

1

2
m2φ2 − λ

4!
φ4 − · · ·

]
formunda yazılmalıdır. Burada

∂µφ∂µφ = (∂φ/∂t)2 − (∂φ/∂x)2 − (∂φ/∂y)2 − (∂φ/∂z)2,

φ gerçel skaler parçacıkları,

m skaler alanların kütlesini,

λ ise bu alanların birbirleriyle hangi şiddette etkileştiklerini
gösteren etkileşme (bağlanma, kuplaj) sabitini

temsil etmektedir.
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Parçacık fiziği en kolay Kuantum Alan Teorisinin iz integrali
formülasyonu yardımıyla elde edilen Feynman çizgelerini kullanarak
anlaşılabilir.

Z (J) =

∫
Dφe iS(φ)+J·φ.

Örneğin φ4 modeli için

İki nokta fonksiyonu ∆(x1, x2)

φ4 Etkileşme terimi :

kullanarak çok daha karışık parçacık etkileşimleri hesaplanabilir :
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Kuantum Elektrodinamiği

Önceki basit model elektron ve fotonlar için genelleştirilerek elde
edilebilir.

Elektron propagatörü
∆e(x1, x2)

Foton propagatörü ∆γ(x1, x2)

e−e−γ Etkileşme terimi :
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Feynman çizgeleri yardımıyla birbirleriyle etkileşen iki elektron

şeklinde gösterilebilir.

Görüldüğü gibi iki elektron arasındaki etkileşme fotonlar tarafından
sağlanıyor !
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Bu etkileşme iki kayık üzerinde birbirlerine top atarak hareket eden
iki insana benzetilebilir.

Burada iki kişi arasındaki topu görmesek bile kayıkların
hareketinden arada bir topun gidip geldiğini düşünebiliriz.
Aradaki kuvvet

F =
dp

dt

top sayesinde iletilmektedir.

Madde (fermiyonlar) arasındaki etkileşmeler, kuvveti taşıyan farklı
tipteki parçacıklar (bozonlar) ile iletilmektedir.
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Farklı etkileşmeler nasıl elde edildi ?

Kuantum elektrodinamiği matematiksel olarak Dirac
fermiyonlarını içeren bir Abelyen ayar teorisidir.

Tek bir foton var ⇒ ayar simetrisi U(1)
Foton-foton etkileşme terimi yok.
Tek tipte madde parçacığı var (elektron).

Benzer bir teori Abelyen olmayan ayar teorisi olarak
genelleştirilebilir.

Bir çok yük taşıyan bozon olsun ⇒ ayar simetrisi SU(N)
Bu bozonlar artık birbirleriyle de etkileşecek.
Farklı tipte madde parçacıkları da olacak.
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Dört Temel Etkileşme

Etkileşme Yük taşıyıcı

Elektromanyetik (QED) Foton γ

Kuvvetli etkileşme (QCD) gluonlar g

Zayıf etkileşme W +±,Z 0 bozonları

Kütle çekimi Graviton G ?



Kayhan Ülker 2011

Standart Model

Eletromanyetik + Kuvvetli + Zayıf Etkileşmeler
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Hangi Madde Hangi Etkileşimleri Görüyor ?



Kayhan Ülker 2011

Standart Model çok iyi çalışıyor. Ama tek sorun Higgs parçacığı
hala bulunamadı.

Higgs mekanizmasının kütleyi anlamak için gerekli olduğu
düşünülüyor.
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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)

Uygarlığın en büyük deneyi !

Higgs parçacığını arıyor

Standart Modelin diğer genellemelerine
bakıyor
(Süpersimetri, ekstra boyutlar vs.)

Belki de yepyeni buluşlar yapılacak !
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ÖZET

Kuantum mekaniği
Küçük ama yavaş nesnelerin 

fiziği
+ Özel Görelilik

Hızlı ama büyük nesnelerin 
fiziği

Kuantum Alan Teorisi
Hızlı ve küçük parçacıkların fiziği

Klasik Mekanik
Büyük ve yavaş nesnelerin fiziği
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Kuantum Alan Teorisi doğayı anlamakta kullandığımız belki de en
önemli teori

Özellikle parçacık fiziği ile ilgili buluşlar pek çok Nobel ödülü
getirdi.

Ama sadece parçacık fiziği için değil örneğin katıhal fiziği için
de çok önemli uygulamaları var !

Örneğin 2010 Nobel ödülü Grafen ile ilgili çalışmalarından
dolayı Geim ve Novoselov’a verildi.
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Örneğin 2010 Nobel ödülü Grafen ile ilgili çalışmalarından
dolayı Geim ve Novoselov’a verildi.
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Grafen’in fiziksel özellikleri

2+1 boyutta yazılan ve kütlesiz Dirac fermiyonlarını içeren
Kuantum Elektrodinamiği ile açıklanıyor!
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1900’ler : Max Planck’ın hocası : ”Fizikte yapılacak bir şey
kalmadı başka bir konu seç”

Yanlış, fizikte yapılacak işler bitmemiş.

1930’lar : Kuantum mekaniği ve özel görelilik (çok küçüklerin
veya çok hızlıların fiziği) günlük hayata uygulanamaz

Yanlış, günümüzde endüstrileşmiş ülkelerin üretimlerinin %90’ı
transistörler ve lazerler içeriyor.
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1980’ler : parçacık fiziğinin günlük hayata uygulaması olmaz.

Yanlış, bir örnek Tıp’taki gelişmiş görüntüleme teknikleri.
Mesela,

PET
Pozitron Emission Tomography

2000’ler : Standart Model ve genelleştirmelerini çalışmak
gereksiz.

Doğru mu yanlış mı bir gün göreceğiz !
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Teşekkür ederim !


