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›rada gene TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›
Dizisi’nden ç›km›ﬂ üç kitap var. Üçü de kuramsal fizik üzerine oldu¤undan, okur kitap
seçimlerimin dergimiz için yanl›ﬂ olabilece¤i düﬂüncesine kap›labilir. Böyle bir önyarg›y› önlemek
(veya tam tersine körüklemek) için önsöz niteli¤inde bir paragraf yazmaya karar verdim.

S

Matematik camias›nda pek çok tart›ﬂmaya neden olan Jaffe-Quinn makalesi hakk›ndaki görüﬂlerimi burada belirtmeyece¤im. ‹ngilizce bilen
okurlara
bu
önemli
makaleyi
okuyup
(http://www.ams.org/bull/pre-1996-data/1993291/Jaffe) kendi görüﬂlerini oluﬂturmalar›n› öneririm.

Matematik ve Fizik. Daha önceki yaz›lar›m›zda, soyut (yani pür) matemati¤in en içrek (ezoteJaffe-Quinn Makalesi. 1993’te Arthur
ve Frank Quinn adl› iki önde gelen matematiksel
rik) sanat dal› oldu¤unu ve d›ﬂa kapal› (hermetik)
fizikçi, Amerikan Matematik Derne¤i’nin Bültebir yap›s› oldu¤unu belirtmiﬂtik. Bu nedenle, soyut
ni’nde, Kuramsal Matematik: Matematik ve Kumatematik “d›ﬂ etkenlere karﬂ›” kendini kapal› tu2
ramsal Fizi¤in Kültürel Sentezine Do¤ru adl› son
tar. Bu anlamda tam bir seçkincidir (elitisttir). Doderece düﬂündürücü ve bir o kadar da k›ﬂk›rt›c› bir
lay›s›yla, soyut matematik ve soyut matematikçiler
makale yay›mlarlar.
d›ﬂar›ya karﬂ› bir korunma mekaMakale, son y›llarda kuramnizmas› geliﬂtirmiﬂlerdir. Ancak
sal fizi¤in pür matemati¤i yo¤un
matematik tarihini inceledi¤imizbir ﬂekilde etkiledi¤ini vurgulade, bazen yukar›da bahsedilen
maktad›r. Örne¤in son zamanlar“d›ﬂ etkenler”in matemati¤e yön
da aktif olarak çal›ﬂ›lan ayna çokve ﬂekil verdi¤ini görüyoruz.
katl›lar› (manifoldlar›), SeibergBu iﬂlerden biraz anlayan herWitten de¤iﬂmezleri, Virasoro cekesin akl›na gelen ilk örnek, herbirleri, köﬂegen operatör cebirleri,
halde, klasik mekanik üzerine yaönce kuramsal fizikçiler taraf›np›lan inceleme ve çal›ﬂmalar›n
Arthur Jaffe
dan keﬂfedilmiﬂ, matematikteki merkezi konumlamatematiksel analizin temellerini kurmas› örne¤ir› matematikçiler taraf›ndan daha sonra anlaﬂ›ldir. Benzer, ama daha az bilinen örnekse, 1975’lerm›ﬂt›r. Güncel kuramsal fizi¤in esas güzelli¤inin alden itibaren, kuramsal fizik üzerine yap›lan çal›ﬂt›nda yatan matematiktir desem san›r›m çok yanl›ﬂ
malar›n soyut matemati¤in baz› alanlar›na ﬂaﬂ›rt›c›
bir ﬂey söylemiﬂ olmam.
bir ﬂekilde yön vermeye baﬂlamas›d›r.
Özellikle kuramsal fizikte yap›lan çal›ﬂmalar›
deneysel yöntemlerle test etmek günümüzde art›k
* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
1 Arthur Jaffe, Princeton’da kimya, Cambridge’de matematik
imkâns›zlaﬂm›ﬂt›r. Örne¤in, Nambu’nun sicim kuokumuﬂ ve daha sonra gene Princeton’dan fizik doktoras› alram› ve Feynman ile ilk ciddi sonuçlar›n elde edilm›ﬂt›r. Yap›sal (belitsel/aksiyomatik olmayan) quantum cisim
di¤i kuantum gravitasyon kuram› gibi merkezi kokuram›n›n yarat›c›lar›ndand›r. Harvard Üniversitesi Matematik ve Kuramsal Bilimler Bölümü’nde ö¤retim üyesidir. 1997nularda yap›lan çal›ﬂmalar için gerekli “ideal” la8 y›llar›nda Amerikan Matematik Derne¤i’nin baﬂkanl›¤›n›
boratuvarda çal›ﬂan deneysel fizikçiler en az›ndan,
yapm›ﬂt›r.
• Son derece yüksek enerjili parçac›klara hük2 Theoretical Mathematics: Toward a cultural synthesis of Mathematics and Theoretical Physics, Bulletin of the American
medebilmeli;
Jaffe1
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• Fiziksel evren ölçe¤inde hareket edebilecek
ayg›tlara sahip olmal› (örne¤in ›ﬂ›k h›z›na
yak›n h›zlara ulaﬂabilen roketlere sahip olmal›) ve
• Yeni evrenler yaratabilecek makinalar› kullanabilmelidir.
Böyle üstün teknolojiye sahip fizik laboratuar›
ne yaz›k ki hiç bir üniversite veya araﬂt›rma merkezinde bulunmamaktad›r. San›r›m, bu çeﬂit ideal bir
laboratuvara yaklaﬂabilecek yegâne deneysel fizik
merkezleri ABD’de bulunan FERMILAB, Avrupa’da bulunan CERN ve Japonya’da bulunan KEK
gibi muazzam bütçelerle çal›ﬂan uluslararas› araﬂt›rma enstitüleridir, ki bu merkezler bizim hayalimizdeki ideal laboratuar›n sahip oldu¤u en az üç
özellikten sadece birinci özelli¤i az da olsa (10−16
düﬂük kapasiteyle!) yapabilme yetene¤ine sahiptir!
Sonuç olarak, günümüzde etkin olarak araﬂt›rma yapan sicim kuramc›lar› veya kuantum gravitasyon kuramc›lar› deneysel fizik yapan meslektaﬂlar›ndan ve “gerçek dünyadan” izole olmuﬂ durumdad›rlar. Ancak son zamanlarda, kuramsal fizikçiler kendi teorilerini test edecek yeni, fakat gerçek
dünyadan ayr›k, bir laboratuvar oldu¤unu farkederler. Bu laboratuar›n ad› da soyut matematiktir!
Gerçekten de art›k kuramsal fizikçiler çal›ﬂmalar›n›
tamamlad›ktan sonra deneysel fizikçilerden ziyade
soyut matematikçilerin fikirlerini almakta ve mateMatematikle fizi¤in kaynaﬂmas› sonucunda, 1990’da
Kyoto’da düzenlenmiﬂ olan ve
dört y›lda bir yap›lan Uluslararas› Matematik Kongresi’nde, Princeton ‹leri Araﬂt›rma Enstitüsü’nde profesör
olan kuramsal fizikçi Edward
Edward Witten
Witten matematikçiler aras›nda en büyük ödül olarak kabul edilen Fields Madalyas›’n› kazanm›ﬂt›r. Edward Witten, 1951’de
do¤muﬂ Amerikal› fizikçidir. Ünlü matematikçi
Atiyah, Witten için “Yay›nlar›ndan da anlaﬂ›ld›¤› üzere kesinlikle bir fizikçidir, ama matematikçili¤ine pek az matematikçi eriﬂebilir. Fiziksel
düﬂünceleri matematiksel dilde ifade yetene¤i
ender rastlanan düzeydedir. Fizikteki öngörüleriyle yeni ve derin matematiksel teoremler yaratmas› matematik camias›n› tekrar ve tekrar ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›r,” demiﬂtir.

Steven Weinberg (1933 − )
1957’de Princeton Üniversitesi
Fizik Bölümü’nden doktora
derecesini ald›ktan sonra Columbia, UC Berkeley ve
MIT’de ö¤retim üyeli¤i yapt›.
1973’te Harvard Üniversitesi
Fizik Bölümü’nde Higgins proWeinberg
fesörlü¤üne getirildi. 1982’de
Texas Üniversitesi’nde Josey Regental profesörlü¤ünü kabul etti.
Steven Weinberg, 1967’de tamamlad›¤›, temel parçac›klar›n elektromanyetik ve zay›f etkileﬂimlerini
birleﬂtiren teorisinden dolay›
Nobel
Fizik
Ödülü’nü
1979’da (Abdus Salam ve
Sheldon Glashow ile birlikte)
alm›ﬂt›r. Bu birleﬂik teoriye fizikte “Weinberg-Salam modeAbdus Salam
li” denmektedir.
Weinberg ve Salam, zay›f etkileﬂimin simetrilerini betimleyen SU(2) gurubuyla elektromanyetizman›n simetrilerini betimleyen U(1) gurubunu incelerken bu modeli geliﬂtirmiﬂlerdir.
Steven Weinberg kuramsal fizi¤in s›n›rlar›nda yapt›¤› öncü araﬂt›rmalar›n›n yan›nda fizik
ö¤rencilerine yönelik kitaplar da yazm›ﬂt›r.
matikçiler de bu fizikçilerin inceledi¤i yap›lar hakk›nda net ve güvenilir bilgiler temin etmektedirler.
Bu giriﬂten sonra, ünlü fizikçi Weinberg’in iki
kitab›n› tan›t›yoruz.
‹lk Üç Dakika
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› Dizisi 11
Yazan: Steven Weinberg
Çeviri: Zekeriya Ayd›n ve Zeki Aslan
Evrenin baﬂlang›c›n›
inceleyen “Erken evren kuram›” üzerine yaz›lm›ﬂ bir
kitap. Weinberg’e göre
kitab›n›n esas ismi “‹lk 3
dakika 46 saniye” olmal›ym›ﬂ çünkü evren 3 dakika
46 saniye yaﬂ›ndayken çekirdek birleﬂimi baﬂlam›ﬂt›r. Bu süreci anlamak
özellikle kuramsal fizikte merkezi önem taﬂ›yan
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bir problem. Weinberg, kitab›nda erken evren
kuram› yan›nda evrenin gelece¤i üzerine teorik
fizikçilerin araﬂt›rmalar› ve öngörülerine de yer
veriyor.
Kitap her ne kadar masum görünüﬂlü popüler
bilim kitab› postuna bürünmüﬂse de bu sizi kand›rmas›n! Oldukça yo¤un bir dille kaleme al›nm›ﬂ zor
bir kitap. Kitaptan belli seviyede fizik bilen okurlar mutlaka çok faydalanacaklard›r.
Atomalt› Parçac›klar
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› Dizisi 161
Yazan: Steven Weinberg
Çeviri: Zekeriya Ayd›n
Weinberg’in Harvard ve
Texas üniversitelerinde anlatt›¤› temel fizik derslerinin
bir bölümü bu kitab› oluﬂturmuﬂtur. Atomlar› oluﬂturan temel parçac›klar›n (yani
elektron, proton ve nötronun) keﬂfi temas›yla temel fizik konular›n› aktaran çok
ciddi ve önemli bir kitap.
Gerardus ‘t Hooft (1946- )
Doktora dan›ﬂman› Martinus Veltman’la yukar›daki
karede sözü edilen WeinbergSalam modelinin “re-normalize” edilebilece¤ini (yani teoride kullan›lan yaklaﬂt›r›m yönteminde karﬂ›laﬂ›lan ∞’lardan
‘t Hooft
kurtulunabilece¤ini) 1972’de
göstermiﬂ, ve 1999’da Nobel fizik ödülünü hocas› Veltman’la birlikte alm›ﬂt›r. CERN’de ve
Harvard’da misafir hoca olarak çal›ﬂm›ﬂ olan ‘t
Hooft, doktoras›n› tamamlad›¤› Utrecht Üniversitesi’nde kuramsal fizik profesörü olarak çal›ﬂmalar›na devam etmektedir.

Maddenin Son Yap›taﬂlar›
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› Dizisi 128
Yazar: Gerard’t Hooft
Çeviri: Mehmet Koca ve Nazife Özdeﬂ Koca
Parçac›k fizi¤ini berrak
bir dille anlatan bir kitap.
Konular itibar›yla Weinberg’in iki kitab›yla da son
derece yak›ndan ilgili (fakat
Weinberg’in kitaplar› daha
a¤›r). Yukar›daki kitaplardan daha sonra yaz›ld›¤›ndan ve bu konular son derece h›zl› ilerledi¤inden, yeni
pek çok geliﬂmelere yüzeysel olarak olsa da de¤inilmiﬂ.
Sonsöz. Yukar›da inceledi¤imiz üç kitap da kuramsal fizi¤in en önde gelen iki ustas› taraf›ndan
kaleme al›nm›ﬂ. Gerek fizik gerek matematikle ilgilenenlerin çok yararlanacaklar›na inan›yorum.
Uzun giriﬂ bölümünde yaz›lm›ﬂ olabilecek hatalar tamamen bana aittir ve kendi düﬂüncelerim
arka plandad›r. Jaffe-Quinn makalesinde çarp›c›
buldu¤um birkaç noktay› yans›z bir ﬂekilde okura
aktard›m sadece.
Nobel ödülleri ve ödül sahiplerinin konuﬂmalar›
http://www.nobel.se adresinde bulunabilir.
Teﬂekkür. Benim (eskiden beri süregelen) sicim
ve kuantum gravitasyon kuramlar›yla ilgili yerli
yersiz sorular›m› büyük bir so¤ukkanl›l›kla ve sab›rla aç›klayan sevgili arkadaﬂlar›m Dr. Cemsinan
Deliduman (FGE), Yamaç Pehlivan (ODTÜ) ve
Dr. Kamuran Sayg›l›’ya (Yeditepe Ü.) en içten teﬂekkürlerimi buradan gönderiyorum.
Son olarak: Özellikle Yamaç ve Cemsinan’›n,
benim saçma sorular›m› son derece ciddiye alarak,
süpersimetri üzerine yapt›klar› o ateﬂli (ve oturdu¤umuz kafedeki herkesi korkutup kaç›ran) tart›ﬂmay› hiç unutmayaca¤›m... ♠

M

atematik, do¤ru bak›ld›¤›nda, sadece do¤ruyu de¤il, en yüce güzelli¤i de içerir,
heykel so¤uklu¤unda ve süssüz bir güzellik, bizim zay›f do¤am›za seslenmeden, müzi¤in ve resmin süslerinden ar›nm›ﬂ, en saf ve en ar›, ve sadece en yüksek sanat›n üretebilece¤i türden müsamahas›z bir güzellik.
Bertrand Russell, Matematik E¤itimi
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