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 Kütlenin kökeni 

 Nötrino salınımı 

 Madde-karşıt madde asimetrisi 

 Karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası 

     

    gibi kuramsal olarak geliştirilmiş olayların 
açıklanmaya çalışılmasıdır. 



 Kütle Çekimi: 

  Graviton'u (Eğer varsa, özellikleri fizikçiler 
arasındaki bir oy birliğinin konusudur.) 
Standart modele eklemek, şimdiye dek 
Standart Model’de keşfedilmemiş değişiklikler 
olmaksızın deneysel olarak gözlemlenmiş olanı 
tekrar yaratmaz. Dahası, Standart Model’in şu 
ana kadar ki kütle çekimi ile ilgili en başarılı 
teori olarak görülen genel görelilik ile 
karşılaştırılamayacağı düşünülür. 



 

    Karanlık madde ve karanlık enerji: 

 Standart Model’in evrende bulunan enerjinin 
sadece yaklaşık%5’ini açıklayabildiğini söyler. 
Bilinmeyen %95’in yaklaşık olarak %27’si diğer 
maddeler gibi davranan ancak Standart 
Model’in alanlarıyla zayıf etkileşimde bulunan 
karanlık madde olmalıdır. Yine de, Standart 
Model iyi bir karanlık madde örneği olacak 
önemli parçacıklar sağlayamaz.  



 Nötrino, ışık hızına yakın hıza sahip 
olan, elektriksel yükü sıfır olan ve 
maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden 
geçebilen temel parçacıklardır. Çok küçük 
olduklarından ve neredeyse tamamen 
etkisizdirler. O kadar küçük parçacıklardır ki 
elektron dahi onların yanında devasa 
kalmaktadır. 



 Nötrinoların elektriksel yükleri sıfır 
olduğundan, bu parçacıklar elektromanyetik 
alanlarla neredeyse hiç etkileşimde 
bulunmazlar. Bu yüzden, elektromanyetik 
alanlardan ve maddelerin içlerinden kolayca 
geçebilirler. Bu özellikleri nötrinoları oldukça 
tuhaf ve algılanması zor bir hale getirir. Öyle 
ki; dünya üzerinden, santimetre kare başına 
saniyede yaklaşık 65 milyar nötrino geçip 
gidiyor. 



 Nötrinolar belirli 
atom bozunmalarında veya güneşteki, nükleer 
reaktörlerde ya da kozmik ışınlar atomlara 
çarptığında oluşan nükleer reaksiyonlar 
sonucu gibi belirli olaylarda açığa çıkarlar. Üç 
tip nötrino vardır: elektron nötrino, müon 
nötrino ve tau nötrino. Her tip nötrinonun birer 
tane de karşı nötrino adı 
verilen parçacık vardır. 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektron_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektron_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BCon_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BCon_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BCon_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tau_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tau_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tau_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kar%C5%9F%C4%B1_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kar%C5%9F%C4%B1_n%C3%B6trino&action=edit&redlink=1


 Nötrino kütleleri: 

 Standart modele göre, nötrinolar kütlesiz 
parçacıklardır. Ancak, nötrino salınımı 
deneyleri, nötrinoların kütlelerini olduğunu 
göstermiştir. Kütle kavramı nötrinolara 
eklenebilir ancak bu durum bazı yeni kuramsal 
sonuçlara neden olur. Örneğin, kütle olağan 
dışı şekilde küçük olmalıdır ve nötrino 
kütlelerinin standart modeldeki diğer önemli 
parçacıklar gibi yükselip yükselmeyeceği kesin 
değildir. 



 

     Madde-karşıt madde asimetrisi: 

 Evren çoğunlukla maddeden yapılmıştır. 
Ancak, Standart Model, eğer evrenin 
başlangıçtaki koşulları madde ve karşıt madde 
arasında bir orantısızlık içermiyorsa, madde ve 
anti maddenin neredeyse eşit miktarda 
yaratıldığını öngörür. Yine de Standart 
Modeldeki bu asitmetriyi açıklayacak bir 
işleyiş bulunamamıştır. 



 Süper simetri sayesinde en düşük süper 
simetrik standart model (MSSM) 

 Hemen hemen en düşük süper simetrik 
standart model (NMSSM) 

 Sicim kuramı 

 M-kuramı 

 Fazladan boyutlar 

    gibi çeşitli uzantılar bulunur. 

 



 Kuramların hepsi güncel olayın bütünlüğünü 

tekrar üretmeye yatkın olduğundan, Her şeyin 
Kuramı’na adım atmaya ya da bunu bulmaya 
en yakın kuram sadece deneyler vasıtayla 
bulunabileceğinden kuramsal ve deneysel 
fizikteki en aktif konulardan biri standart 
modelin ötesindeki fiziktir. 





 Süpersimetri, Lagrange çarpanlarına simetri 
bölümleri eklenerek Standart Model’in 
geliştirilmiş halidir. Bu simetriler, fermiyonik 
parçacıkları bozonik parçacıklarla değiştirir. 
Böylesi bir simetri skuark,neutralino,chargino 
ve slepton gibi s-parçacık adlı süpersimetrik 
parçacıkların varlığını öngörür.  



 Standart Model’deki tüm parçacıklar dönüşü 
sıradan parçacıktan ½ kadar farklı olan 
süpereşe sahiptir. Süper simetri bozmasından 
dolayı, s-parçacıklar sıradan karşılığından çok 
daha ağırdır. Bu yüzden şu anki parçacık 
çarpıştırıcılar bu parçacıkları üretemeyebilir. 

 



Kuramdaki temel fikir, gerçekliğin esas bileşenlerinin 
rezonans frekanslarında titreşen ve Planck uzunluğunda 
olan (10-35 m civarı) sicimler olduğudur. Sicim teorisine 
göre evrendeki her madde tek bir şeyden oluşuyor: 
titreşen ince sicimler. Farklı rezonanslarda titreşen bu 
sicimler evrendeki her şeyi meydana getiriyor. Sicim 
kuramı, evren'i oluşturan en temel, bölünemeyecek 
kadar küçük bileşenlerinin nokta gibi parçacıklardan 
değil, titreşen minyatür keman tellerine benzeyen 
sonsuz küçük döngülerden oluştuğunu öne sürer 



 Sicim kuramı da birçok kuramsal fizikçinin 
düşüncesine göre Her şeyin Kuramı’na 
yaklaşmak için bulunmuş bu tip bir 
girişimdir.Düğüm kuantum kütle çekimi gibi 
kuantum kütle çekimi kuramları kuantum alan 
kuramı ve genel göreliliğin matematiksel 
birleşimi için umut veren kuramlar olarak 
düşünülür. 

 



 Ancak, son çalışmalar ışık hızındaki kuantum 
kütle çekiminin varsayılan etkilerini sınırlamış 
ve kuantum kütle çekiminin bazı modellerini 
gözden düşürmüştür. 



 Sicim kuramının sayısız varyantları arasında, 
1995’teki bir Sicim konferansında matematiksel 
varlığı ilk defa sunulan M-kuramı Brian 
Greene, Stephen Hawking gibi fizikçiler 
tarafından Her şeyin Kuramı’na uygun en 
büyük aday gibi görülür. Yinede, tam bir 
matematiksel açıklama henüz bilinmemekle 
birlikte kuramın çözümleri sadece belirli 
durumlarda bulunmaktadır. 



 Son çalışmalar ayrıca Lisa Randall’ın 
çalışmalarının da içinde bulunduran M-
kuramının özellikleri ile test edilme yönünden 
eksik ve bazı alternatif sicim modelleri (Calabi-
Yau çeşitliliği, birçok fazladan boyut gibi) 
göstermiştir. 

 



 Kuramsal fizik, bilinen tüm fiziksel olayları 
tamamen ve birlikte açıklayabilmek için her 
şeyin kuramını bulmaya uğraşmakta ve bunun 
için gerekli deneyleri öngörmeye 
çalışmaktadır.Bu kuramın amacı ilk olarak 
Genel Görelilik ve Standart Model’i kuantum 
kütle çekimi içinde birleştirebilmektir.Buna ek 
olarak, kuramın diğer amaçları da parçacık 
kütlelerini doğru olarak öngörmek ve 
kuramlardaki kavramsal kusurların üstesinden 
gelmektir. 



 Bu kuramda tek sorun kuramı kavramsal halde 
toparlamaya çalışmak değil, aynı zamanda çok 
yüksek enerjilerin deneysel görünüşlerinin de 
incelenmesi gerektiğidir. Bu konudaki dikkate 
değer girişimler; süper simetri, sicim kuramı ve 
düğüm kuantum kütle çekimidir. 


