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1.GĐRĐŞ 

Komütatif olmayan (KO) uzay-zaman üzerinde yapılan teorik çalışmaların geçmişi 

oldukça eskiye dayanır [1]. Fakat son yıllarda  KO uzay-zaman üzerindeki Kuantum 

Alan Teorilerinin Sicim Teorisi ile olan bağlantısının gösterilmesi bu konuda yapılan 

çalışmaları ilgi odağı yapmıştır [2]. Sicim Teorisi ile olan bağlantı sonucu KO ayar 

teorilerinin Seiberg-Witten göndermesi olarak adlandırılan bir gönderimle bilinen ayar 

teorileri dilinden ifade edilebilebilir [2].  

 

SW-göndermesi kanonik olarak deforme edilmiş süperuzay ele alınarak süpersimetrik 

ayar teorilerine genelleştirildi [3,4].  [3]’te kullanılan yaklaşım kanonik olarak deforme 

edilmiş süperuzayda, denklemleri süperalanların SW göndermesini verecek biçimde 

genelleştirildi. Fakat sözkonusu denklemler doğrudan çözülebilseler de çözümlerin 

karmaşıklığı ve zahmetli olmasından dolayı [3] çalışmasında çözümler verilmiş 

değildir. Diğer taraftan [4] çalışmasında verilen çözümler yerel (local) olmadığında SW 

gönderiminin  orjinal çözümünü vermemektedir. 

 

Süpersimetrik teoriler bileşen alanlar formalizmi açısından irdelendiğinde, [3,4]’te ki 

yaklaşım kullanılarak Abelyen teorinin bileşen alanlarının SW göndermeleri  [6]’da elde 

edildi. KO süper Yang-Mills (SYM) teorisi kapsamında alanların SW göndermelerine 

ise [7]’de tümüyle farklı bir yaklaşımla ulaşıldı. [6,7]’de, KO ayar alanının 

süperpartnerleri olan KO bileşen alanlar komütatif uzay-zamanda yaşayan kendi karşı1 

alanları ve ayar alanına bağlı bir fonksiyon olarak kabul edilerek çözümler yapıldı. 

 
Süpersimetri dönüşümleri açısından bakıldığında KO bir eylemin SW göndermeleri 

kullanılarak birinci mertebeye kadar � parametresi üzerinden açıldığı takdirde, elde 

edilen eylemin klasik süpersimetri dönüşümleri altında değişmez kalmadığı [7]’de 

belirtildi. Bu durum KO bir eylemin bileşen alanlar türünden ifade edildikten sonra 

                                                 
1 KO bir teori genel olarak komüt uzay üzerine kurulu bir teorinin analoğu olarak ifade edilir. Dolayısıyla 
her alanın KO bir karşılığı olur. Komüt uzayda tanımlı modellerdeki alanları anarken genel olarak 
‘bilinen‘ alanlar olarak belirteceğiz. 
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süpersimetri dönüşümlerinin deforme edilmeleri gerektiği sonucunu verir. Dönüşümler 

üzerindeki bu türden deformasyonlar [6,8]’de KO Abelyen  ayar teorileri için çalışıldı. 

 

Ekstra boyutların basit olarak kullanımı daha geniş simetriler elde etmede kolaylaştırıcı 

bir yöntemdir.  [10]’da yüksek boyutlu N=1 SYM teoriden dört boyutta geniş 

süpersimetriye sahip SYM teori boyutsal indirgeme yoluyla elde edildi. Dolayısıyla 

ayar teorilerinin boyutsal indirgemesi yukarıda belirtilen yaklaşımlar üzerine bir ışık 

tutabilir. 

  

Komütatif  olmayan uzay komütatif uzayın deformasyon hali gibi düşünülebilir. Bu 

çalışmada bu deformasyon parametresinin uygun olarak seçilmesi ile KO ��� ayar 

alanının SW göndermesinin boyutsal indirgemesinin düşük boyuttaki KO �� skaler 

alanının SW göndermesini doğrudan  verdiği gösterildi. Bu bulgu, çözümleri bir ayar 

değişmez teorideki alanların SW göndermelerini veren denklemlerin genel formlarını 

ifade eder. Doğal olarak bu sonuç bir SYM teorideki bileşen alanlara genelleştirilebilir. 

Orjinal SW göndermelerinin boyutsal indirgemesi KO bir bileşen alanın bilenen bileşen 

alan ve ayar alana olan bağlılığını doğal olarak verir.  [6,7]’de ise KO bileşen alanların 

yukarda belirtilen alanlara fonksiyonel olarak bağlı olduğu kabul edilmişti. Yukarıda 

özetlediğimiz prosedür ile böyle bir kabule gerek kalmaksızın, kaynak [6,7]’de elde 

edilen sonuçlar daha genel olarak elde edildi.  

 

SW göndermesi bileşen alanlara uygulandıktan sonra elde edilen eylemin bilinen 

süpersimetri dönüşümleri altında değişmez kalmadığı anlaşıldı. Bu durumda 

süpersimetrik bir eylem elde etmek için SW gönderiminin uygulanması sonrasında KO  �� süpersimetri dönüşümüde KO bileşen alanlara koşut olarak deforme edildi.  

Dönüşümlerin deformasyonu sırasında kaynak [6]’da verilen yöntem izlenerek deforme 

süpersimetri dönüşümlerinin elde edilmesinde aşağıda verilen genel bir yöntem kuruldu, 

�� �	
���������������������� �� � ��   

burada �� bilinen süpersimetri dönüşümleri, ��   � deformasyon parametresine bağlı 

süpersimetri dönşümlerinin deforme kısmıdır. Bu şekilde elde edilen dönüşümler 
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bileşen alanların SW göndermeleri ile koşut olduklarından SW göndermesi kullanılarak 

bilinen alanlar türünden ifade edilen bir eylemi değişmez bırakır. 

Yukarıda özetlenen yöntem ve yaklaşımlar ışığında 6 boyutta N=1 KO SYM eylemi 

indirgenerek 4 boyutta N=2 KO SYM eylem elde edildi. Ayrıca elde edilen eylemi 

değişmez bırakan deforme süpersimetri (SUSY) dönüşümleri çıkarıldı. Sonuçlar � 

parametresi için birinci mertebeye kadar sunuldu[14]. 

 

II. bölümde tez kapsamında üzerinde çalışılan teorik konular hakkında genel bilgi 

verilmiştir. Ayar Teorileri, Süpersimetri ve Komütatif Olmayan Fizik kısaca 

anlatılmıştır. 

 

Buna bağlı olarak III. bölümde Süpersimetrik modeller ve Komütatif Olmayan 

Teorilerin nasıl oluşturulduğu anlatılmıştır. Süpersimetrik modeller SUSY dönüşümleri 

ile birlikte sunulmuştur. KO ayar teorilerinin bilenen ayar teoriler türünden nasıl ifade 

edilebileceği anlatılmış ve bu zamana kadar elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. 

 

IV. bölümde ise bu çalışmanın ana konuları ve bir SYM eylemin KO olmayan uzay-

zaman üzerinde nasıl ifade edilebileği anlatılmştır. N=1 KO SYM modelden, N=2 

Komütatif Olmayan Süpersimetrik eylemin boyutsal indirgeme kullanılarak nasıl 

oluşturulduğu anlatılmış ve bu eylemi değişmez bırakan süpersimetri dönüşümleri 

verilmiştir. Bu prosedür süresince bir takım önemli sonuçların teoriye olan yansımaları 

anlatılmıştır.  

 

V. bölümde elde edilen sonuçlar tartışılmış ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara 

olası katkısı sunulmuştur. 
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2.GENEL KISIMLAR 

2.1 AYAR TEORĐLERĐ 

Fizik teorileri genelde bir takım simetri dönüşümleri altında değişmez (invariant) kalan 

Lagranjiyen formalizmi ile açıklanır. Eğer uzay-zamanın her noktasında yapılabilen bir 

simetri dönüşümü altında değişmezlik varsa, sistemin global simetriye sahip olduğu 

söylenir. Ayar teorileri ise bu fikri, Lagranjiyeni yerel (local) simetriye sahip olacak 

şekilde genişletir. Bu da yerel simetri dönüşümünün uzay-zamanın belli bir bölgesinde 

gerçekleştiği anlamına gelir [15]. 

2.1.1 Klasik Elektrodinamikte Ayar Simetrisi 

Ayar teorilerinin anlaşılmasına klasik elektrodinamiğin  ayar simetrilerinden 

başlanabilir. Klasik elektrodinamikte elektrik yükü korunumuna bir açıklama bulmak  

ve elektrodinamiği bazı basit ilkelerden elde etme beklentisi ayar teorilerini gündeme 

getirmiştir. Klasik elektrodinamiğin ayar simetrileri aşağıda verilen Maxwell 

denklemlerinin bir takım özelliklerine dayanır; 

    ∇∇∇∇·E� �� �  ! � " 

 � # $ � % &'&( �    � # ' � ) � *$+ *,                                                                 (2.1) 

Burada  �- ! � .  Maxwell denklemi manyetik yükün olmadığını gösterir  ve  A vektör 

potansiyel olmak üzere  

 ! � � # /        (2.2) 

gibi bir ifadenin yazılabilmesine olanak verir. Kısaca,    �- 0� # /1 � .  özdeşliği, B 

magnetik alanının ıraksak olmamasını garanti eder. Diğer taraftan  (2.1) ifadesine göre 

skaler bir fonksiyonunun rotasyonu özdeş olarak sıfır olacağından,  A’ ya keyfi bir 



5 

 

skaler fonksiyonun gradyentini eklemek B magnetik alanını etkilemez. Dolayısıyla 

vektör potansiyel için,  

 / 2 / � ∇3                                       (2.3) 

ifadesi yazılabilir. Burada  keyfi skaler bir fonksiyondur. Elektrik alan içinde � # 4 �
%5!+56 Maxwell denkleminde (2.2) ifadesini kullanılarak, 

 � # 74 � 8/89: � "                                                                                               (2.4)  

denklemi elde edilir. (2.4)’de rotasyonel ifade sıfır olduğundan, parantez içindeki vektör 

bir skaler fonksiyon �’nin gradyenti olarak yazılabilir: 

 4 � 8/89 � %��                                                                                                   (2.5) 

Bu bağlamda geri kalan Maxwell denklemleri, (2.2), (2.5) ifadeleri ve ∇ # 0∇ # /1 �%∇;/ � ∇0∇  /1 özdeşliği kullanılarak, 

 �- 4 � � � %�  8/89 % ∇;�                                                                                 (2.6)                                                                     

ve  

 � # ! � < � 54+56 � < % 8=/89= % ∇ 8>89                                                                (2.7)   

ifadeleri edilir.  (2.3) dönüşümü altında elektrik alanın değişmez kalması için, � skaler 

potansiyelin aşağıdaki gibi dönüşmesi gerekir, 

 � 2 � % 53+56                                                                                                  (2.8) 

Yüksek enerji fiziğinde getirdiği kullanım kolaylığı ve Lorentz simetrisinin açık olarak 

görülebilmesi bakımından 4’lü vektör notasyonun kullanmak yararlıdır. 4’lü vektör 

notasyonunda Minkowski uzayı kullanılır ve bu uzay, 

 ?@ � 0?�� AB1� ?@ � 0?�� AB1  C � D�E�F   
olarak ifade edilir. Minkowski uzayına ait  metrik bu çalışma kapsamında, 

  G@H � ICJK0%D� �D� �D� �D1 
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olarak seçilmiştir. Buraya kadar elde edilen sonuçlar 4’lü vektör formunda ifade 

edilebilir. Bunun için aşağıdaki gibi, 

 5@ L 88MN � 7 88MO � %∇:  

 5@ L 88MN � 7 88MO � ∇: 

sırayla 4’lü kovaryant ve kontravaryant türevler tanımlanır ve buna benzer biçimde A 

vektör potansiyeli, 

          �@ � 0�� /1                                                                                                       (2.9) 

olarak yazılır. Bu notasyonda elektromagnetik alan denklemleri,  

 P@H � 5@�H % 5H�@ � Q " R�%R�  " R; RSTS %T;%R; %TS%RS T; " T�%T� " U                                         (2.10) 

tensörü ile ifade edilir. (2.10) tensörüne elektromagnetik gerilim tensörü denir. 

(2.10) tensörü 30?1 koordianatlara bağlı herhangi bir fonksiyon olmak üzere,   

 

 �@ 2 �@V � �@ % 5@3                                                                                       (2.11) 

 

ayar dönüşümleri denilen dönüşümler altında değişmezdir: 

 P@HV � 5@�HV % 5H�@V � 5@0�H % 5H31 % 5HW�@ % 5@3X � P@H 

Elektromagnetik akım  Y@ � 0�� <1 olarak ifade edildiğinde gerilim tensörü için,  

 5@P@H � %YH                                                                                                     (2.12) 

bulunur. (2.12)’den elektromagnetik akımın korunduğu görülebilir:  

 5@Y@ � %5@5HP@H � "                                                                                     (2.13) 

P@H gerilim tensörü (2.10)’dan rahatlıkla anlaşıldığı gibi  Z [ \ değişimi halinde 

antisimetriktir; 
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 P@H � %PH@                                                                                                       (2.14) 

Dolayısıyla gerilim tensörünün bu antisimetri özelliği (2.12)’de elektromagnetik akımın 

korunumunu verir. Bu notasyonda elektrmagnetizma için Lagranjiyen 

 ] � % �̂ P@HP@H                                                                                                 (2.15) 

olarak verilir. 

2.1.2 Abelyen Ayar Teorileri 

Fizikte gruplar bir fiziksel sistemin iç simetrisini ifade etmede kullanılır. Bilindiği gibi 

fiziksel bir sistemin iç simetrisi sisteme ait korunan bir büyülüklükle bağlantılıdır 

(Noether teoremi). Yani sözkonusu büyüklük grubun simetri dönüşümleri altında 

değişmez kalır. 

 

Formal olarak, bir G kümesi kendi üzerinde tanımlı kümenin a ve b gibi herhangi iki 

elemanı için 0J� _1 2 J ` _a b?b 2 b kapalılık koşulunu sağlayan bir * çarpımı için; 

a) Asosyatiflik:  c J� _� d e b için   0J ` _1 ` d � J ` 0_ ` d1 ise, 

b) Birim elemanının varlığı: c J e b için J ` f � f ` J � J sonucun veren 

bir f e b vardır, 

c) Ters elemanın varlığı: c J e b için J ` JV � JV ` J � f sonucunu veren 

bir Jg e b vardır, 

aksiyomlarını sağlıyorsa G kümesine bir gruptur denir.  

 

Abelyen gruplarda grup elemanları birbiri ile komüt ederler. Yani grubun a ve b iki 

elemanı için hJ� _i � " olur. Abelyen grupların basit bir örneği olan U(1) grubu 

kompleks sayıların bir grubudur ve yüklü parçacıkların dönüşümlerini belirler. Örneğin 

Kuantum Elektrodinamiği bu grubun yarattığı dönüşümlere dayanır. Grubun kompleks 

karakterli olması dönüşüme uğrattığı alanlarında kompleks dolayısıyla yüklü  olmasını 

gerektirir. 

 

 U(1) grubu yüklü bir alanı,  

 �0?1 2 jklWCm30?1X �0?1 L K0?1�0?1 



8 

 

şeklinde dönüştürür.  

 

Alan teorisi kapsamında, faz dönüşümlerini uygulamak için kompleks skaler alanlardan 

oluşan, 

 ] � 5@�`5@� % n;��`                                                                                  (2.16) 

Lagranjyeni’ni ele alalım. Kompleks skaler alanlara, 

 �0?1 2 f�op�0?1q  �`0?1 2 �`0?1f
�op                                                       (2.17)      

global faz dönüşümleri uygulansın. 3’nın sonsuz küçük (infinitesimal) değerleri 

sözkonusu olduğunda (2.17)  dönüşümleri,  skaler alanları 

 �V � f�op� � 0D � Cm31r � s03;1                 
 �V % � � �� � Cm3��    ��` � %Cm3r`                                                         (2.18)                                                             

 �05@�1 � Cm30*tr1�   �05@�`1 � %Cm3 05@�`1                                             (2.19) 

şeklinde sonsuz  küçük değişimlere uğratır. (2.16) Lagranjiyeni global faz dönüşümleri 

altında  

   �] � "                                                                                                             (2.20) 

 u  vw � 8x8> �� � 8x8W8N>X �W5@�X � 0� 2 �`1 �  y5@ 8x8W8N>Xz Cm3� �
          8x8W8N>X Cm3 *t� – 0� 2 �`1 � Cm35@ y 8x8W8N>X � % 8x8W8N>`X �`z                         (2.21) 

olduğundan değişmez kalır. (2.20)’deki sonucu elde ederken alanlara ait  

 W5@5@ � n;X� � "� W5@5@ � n;X�` � " 

hareket denklemleri kullanılmıştır.  

 

Sonuç olarak, Lagranjiyenin (2.17) faz dönüşümü altında simetrik kalmasını sağlayan  

korunan bir Noether akımı, 
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 Y@ � %Cm y 8x8W8N>X � % 8x8W8N>`X �`z � Cm0�`5@� % �5@�`1                            (2.22)          

5@Y@ � "  elde edilir. Eğer q parçacığın elektrik yükü olarak tanımlanırsa, (2.19) 

denklemi yüklü skaler alanın elektromagnetik akımı olur. Dolayısıyla gerekçesi merak 

edilen elektromagnetik yük korunumuna, sistemin sahip olduğu global faz değişmezliği 

temelinden bir açıklama getirilir.  

 

Başka bir seçenek olarak, skaler alanlara aşağıda ki yerel faz dönüşümleri, 

 �0?1 2 f�op0M1�0?1                                                                                         (2.23) 

uygulanırsa sonuç farklılaşır. Lagranjiyeni oluşturan terimlerden yalnızca alanların 

kendilerini içeren terimler, örneğin ��`, açısından lokal dönüşümler, global 

dönüşümlerden farklı bir anlam taşımaz. Fakat alanların türevlerini içeren terimler için 

aynısı söylenemez.  Yerel dönüşümler altında türevli terimler, 

 5@�0?1 2 f�op0M105@�0?1 � Cm05@30?11�0?11                                              (2.24) 

gibi dönüşeceğinden, (2.20) denkleminde verilen ayar simetrisi bozulur. Lokal 

dönüşümler altında ayar değişmezlik, teoriye  

 5@ L 5@ � Cm�@ � |@�                                                                                    (2.25) 

gibi kovaryant bir türev yerleştirilerek yeniden  sağlanır. (2.25)’deki �@ bir vektör 

(ayar) alanıdır. Eğer �@ ayar alanı, 

 �@ 2 �@ % 5@3                                                                                                 (2.26) 

biçiminde dönüşürse, |@� terimi lokal dönüşümler altında kendisi gibi dönüşür: 

 |@�0?1 2 f�op0M1|@�0?1                                                                                (2.27)        

Sonuç olarak  teori içinde yapılan bir  5@ 2 |@  yerdeğiştirmesi ve buna bağlı olarak 

teoriye dahil olan ayar alanı için uygun dönüşümün belirlenmesi ile lokal dönüşümler 

altında değişmezlik sağlanmış olur. Dikkat edilirse ayar simetrisini sağlamak için 

gereken  �@ vektör potansiyeli bir önceki bölümde EM teori için elde edilmişti. 
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(2.23) ve (2.26) dönüşümleri altında değişmez toplam Lagranjiyen; 

 ] � % �̂ P@HP@H � |@� |@�` % n;��` � }0��`1                                        (2.28) 

ile verilir. Burada }0��`1 skaler alanlara bağlı yerel dönüşümler altında değişmez 

potansiyel terimidir. Fiziksel olarak (2.28) Lagranjiyeni EM alanda etkileşen skaler 

alanları modellemektedir. Literatürde bu model skaler EM teori olarak da 

adlandırılmaktadır. 

 

Yukarıda skaler alanlar kullanılarak yapılan, aynen spinor alanlar için de tekrarlanabilir. 

Bu yolla elde edilen model, elektron ve pozitronlarınn bir EM alanla etkileşmesini tarif 

eden ve 

 ] � % �̂ P@HP@H % �; ~��@|@~                                                                            (2.29) 

Lagranjiyeni ile ifade edilen Kuantum Elektrodinamiğidir (QED).  

2.1.3 Abelyen Olmayan Ayar Teorileri 

Abelyen grupların tersine, grup elemanları komütatif olmayan gruplara Abelyen  

olmayan (non Abelian) gruplar denir.  Dolayısıyla, SU(N) gibi U(1) simetrisinden daha 

geniş bir simetri tanımlamak gerekir. Abelyen olmayan bir grubun g ve h gibi iki 

elemanının çarpımı artık hK� �i � " komütasyon ilişkisini vermez.  

 

Genelde ayar simetrileri grup elemanları bir Lie cebri elemanının eksponensiyeli 

şeklinde yazılabilen Lie grubu ile sınırlandırılır: 

 K L jkl0�1 � � e �� 

Abelyen olmayan bir grup,  bu grubun bir temsilini taşıyan ��   skaler alanını; 

 ���0?1 � C3�0?10��1���0?1�                                                                         (2.30) 

şeklinde dönüştürür. Eğer burada ki simetri dönüşümleri bir Lie grubunun parçası 

olduğu döşünülürse �� matrisleri  

 h�� � ��i � C���� ��                                                                                               (2.31) 
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ilişkisine uyar. ����  ise grup yapı sabitleri denilen sabitlerdir ve komütasyon ilişkisi 

antisimetrik olduğundan grubun yapı sabitleri antisimetriktir, 

 ���� � %����                                                                                                        (2.32) 

Bu matrisler için yazılabilecek, 

 �h��� ��i� ��� � �h�� � ��i� ��� � �h�� � ��i� ��� � "                                              (2.33) 

Jacobi özdeşliği f  yapı sabitleri üzerine 

 ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � "                                                                          (2.34) 

sınırlamasını getirir. (2.32) ve (2.34) ilişkilerini sağlayan f  yapı sabitleri, Lie grubunun 

‘‘adjoint‘‘ gösterimleri olan ve  

 h���� ���i � C���� ���                                                                                           (2.35) 

komütasyon ilişkisini sağlayan, 

 0���1�� L %C����                                                                                                  (2.36) 

matrisler kümesini tanımlar.  

 

Abelyen durumda olduğu gibi, lokal bir dönüşüm türevli terimler sözkonusu olduğunda 

ayar simetrisini bozar. Bu durumda bozulan ayar simetrisini yeniden sağlamak için 

teoriye bir ayar alanı koymak gerektiğini abelyen durumdan biliyoruz. Yalnız abelyen 

olmayan teorilerde modele konacak �@�  ayar alanı  gruba ait bir a-indisi taşır ve bu 

yüzden matris dönüşümüne uğrar. Ayrıca dönüşümdeki ��  matrisleri adjoint 

gösterimleri ile yerdeğiştirilerek ayar alanın dönüşümleri; 

 ��� @ � 5@3�0?1 � C3�0?10���1�� �@�0?1                                                          (2.37) 

yada (2.36) denklemini kullanarak, 

 ��@� � 5@3�0?1 � ���� 3�0?1�@�0?1                                                                   (2.38) 
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olarak elde edilir. Bu şekilde modele dahil olan ayar alanını kullanarak ayar simetrisi 

yeniden sağlayacak kovaryant türev: 

 W|@�0?1X� L 5@��0?1 % C0��1���@�0?1��0?1                                                 (2.39) 

olarak bulunur.  

Ayar alanı için ayar değişmez bir gerilim tensörü elde etmenin kolay yolu, bir  �0?1� 
alanına etki eden iki kovaryant türevin komütasyonunu ele almaktır: 

 �|@ � |H��� � %C0��1��P@H� ��                                                                           (2.40) 

(2.40) ilişkisi kovaryant gerilim tensörünün Abelyen olmayan teoriler için, 

 P@H� � 5@�H� % 5H�@� % ���� �@��H�                                                                        (2.41) 

olması gerektiğini gösterir. Ayrıca (2.40)‘tan P@H�  gerilim tensörünün �� alanı gibi 

dönüştüğü sonucu çıkartılır: 

 �P@H� � 3�0?1���� P@H�                                                                                          (2.42) 

(2.30) ve (2.37) dönüşümleri altında ayar simetrisine sahip toplam Lagranjiyen ise; 

 ] � % �̂ P@H� P�@H � |@�|@�` % n;��` � }0��`1                                         (2.43) 

olur. Fiziksel literatürde (2.43), skaler alanların bağlandığı Yang-Mills teorisi olarak 

adlandırılır. Bir önceki bölümde yapıldığı gibi yukarıdaki modelde skaler alanlar yerine 

spinor alanlar alınarak yeniden yapılandırılabilir.  

 

Bu tez çalışması kapsamında incelenen tüm ayar teorilerinde verilen alanlar ayar 

grubunun adjoint gösterimindedir. Bu bakımdan, buraya kadar karşılaşılan bütün  

ilişkiler alternatif bir yolla göstermek daha uygun olur. Bu gösterimde tüm alanlar;    

 �@ L �@��� � � L ����                                                                                     (2.44) 

ve (2.38)‘deki notasyon kullanılarak tüm dönüşümler, 

         �� � %Ch3� �i� ��@ � 5@3 % C��@ � 3�� �P@H � %Ch3� P@Hi                            (2.45) 
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olarak ifade edilir. Aynı notasyon çerçevesinde (2.43) Lagranjiyeni ise; 

 ] � 6� �% �̂ P@HP@H � |@�|@�` % n;��` � }0��`1�                                 (2.46) 

şeklinde yazılır [16]. 

2.2 SÜPERSĐMETRĐ 

Süpersimetri, bir teorinin içerdiği fermiyonlar ve bozonlar arasında varolan simetridir. 

Bu bağlamda süpersimetrik bir model  süpersimetrik olarak dönüşen ve süpersimetri 

dönüşümleri altında değişmez kalan bir Lagranjiyen formalizmi ile tanımlanır. 

 

Süpersimetrik bir model eşit sayıda bozon ve fermiyon içerir ve teorinin farklı tür 

elemanları olan bozonlar ve fermiyonlar süpersimetri operatörlerince birbirlerine 

dönüşürler. Dolayısıyla birbirine dönüşen fermiyon ve bozonlar bir süperçoklu çatısı 

altında yazılabilir.  Aynı süperçoklu altındaki bozonlar ve fermiyonlar aynı kütleye ve 

bağlanma sabitine sahiptir. 

2.2.1 Süpersimetrinin Keşfi 

Bozonlar ve fermiyonlar arasında bir simetriyi ifade eden süpersimetri (SUSY) 

1970’lerin başında birbirinden bağımsız çalışan gruplar tarafından keşfedildi. Henüz 

SUSY’nin varlığını gösteren doğrudan herhangi deneysel bir kanıt bulunamasa da, 

SUSY’nin Standart Model içindeki problemleri çözmesi ve doğanın dört kuvvetini 

özdeşleştirecek bir teorinin kapılarını açması, SUSY’nin varlığı konusunda  fizikçileri 

umutlandıramaya yetiyor. Yakın bir tarihte çalışmaya başlayacak CERN’in LHC (Large 

Hadron Collider) deneyi bu umutların ne kadar yerinde olup olmadığını gösterecek.  

 

Bu umutları canlı tutan iki önemli gerekçe aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

• SUSY,  kütle ile ilgili teknik bir sorunu, hiyerarşi problemini çözer. Zayıf 

etkileşimi taşıyan W bozon propagatörünün etrafında, halka (loop) diagramları 

ile ifade edilen, sanal parçacıklar bulutu dolanır. Bu durum diagramda hesabında 

ıraksaklıklara neden olarak, W kütlesine büyük birleşme (GUT) mertebesinde 

(���� � D"��bf}) bir renormalizasyon  getirir. W bozonunun ölçülen 
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kütlesinin �	 � D";bf} olduğunu hatırlatalım. SUSY işe karıştığında ise bir 

bozon-fermiyon (parçacık-süperparçacık) etkileri birbirini götürür ve W 

bozonun kütlesinin neden daha hafif olduğu açıklanabilir.  

• SUSY, Standart Modelin (SM) üç ayar bağlanım (coupling) sabitinin D"�� %D"�� bf}  (Planck skalasının biraz altında)   mertebesinde birleşmesini sağlar. 

Görülen o ki, SUSY ‘de doğanın dört kuvvetini özdeşleştirecek bir teorinin  

izleri var. 

 

Belirtelim ki, yukarıda bahsedilen hiçbir gerekçe SUSY’nin keşfedilmesinde rol 

oynamadı. SUSY aslına bakılırsa matematiksel olarak bir cebir genişletme çabasının 

sonucu olarak doğdu.  

 

Parçacık fiziğinde S-matrisinin, 

• ��� �� jenaratörlerince üretilen , öteleme ve Lorentz dönme simetrilerini ifade 

eden Poincaré değişmezliğine, 

• Korunan kuantum sayıları ile ilintili iç simetrilere 

ve 

• Kesikli C,P ve T simetrilerine 

sahip olduğu biliniyordu. Bu simetrilerin tümünün oluşturduğu cebire Poincaré cebri 

denir. 1967’de Coleman ve Mandula, cebirin salt komütasyon ilşkilerden kurulması 

halinde, S-matrisinin yalnızca yukarıdaki simetrilere sahip olabileceğini gösterdiler 

[17]. Eğer komütasyon ilişkilerinin yanında antikomütasyon ilişkilerine de izin verilerek 

bu kabul zayıflatılırsa süpersimetrinin yolu açılmış olur. 1971 yılında ise Golfand ve 

Likhtman  bu argümanı kullanıp no-go teoremini devre dışı bırakarak Poincaré cebrini 

genişlettiler [18]. 1972’ te Volkov ve Akulov ilk süpersimetrik modeli yayınladılar  

fakat modelleri lineer olmayan bağlanmalar (coupling) içerdiğinden renormalize 

edilemez bir modeldi [19]. 1974 yılında batıdan ilk süpersimetrik model geldi. Wess ve 

Zumino iki spin 0 ve bir spin ½ parçacığı barındıran ilk renormalize edilebilir 

süpersimetrik modeli sundular [20]. Modeldeki parçacıklar süpersimetri dönüşümleri ile 

birbirleri ile ilişkilendirildiklerinden aynı çoklu (multiplet) içinde yer almaktaydılar. 

SUSY’nin antikomüt eden simetri jenaratörleri Lorentz grubunun spinor ((1/2,0) ve 

(0,1/2)) gösterimlerini (representation) dönüştürdüğünden spinor olurlar. Bu durumda 

süpersimetri bir iç simetriyi ifade etmez. Dolayısıyla  SUSY,  Poincaré uzay-zaman 
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simetrisinin antikomüt spinor jenaratörler ile genişletilmesidir.  Bu bağlamda Haag, 

Łopuszanski ve Sohnius süpersimetrinin Poincaré cebrinin tek genişletmesi 

olabileceğini gösterdiler [21]. 

2.3 KOMÜTATĐF OLMAYAN FĐZĐK  

Fizikte uzay zamanın komütatif olmaması  Kuantum Alan Teorsi (KAT) kadar eski bir 

olgudur. Alan teorisindeki ıraksaklıkların farkına varılmasından sonra uzay-zamanın 

komütatif olmadığını varsaymanın bu tekillikleri ortadan kaldırılabileceği düşünüldü. 

Heisenberg bu konuda bir öneri ile ortaya çıkmasına rağmen matematiksel olarak fikrini 

formüle edemedi. Daha sonra, problem Oppenheimer’in doktora öğrencisi olan 

Snyder’e ulaştı ve 1943’de Snyder koordinatları Lie cebri gibi alarak komüt olmayan 

KAT’ni bilinen teori üzerinde basit modifikasyonlar yaparak elde etmiş oldu [1].  

 

Komüt olmayan uzay-zaman fikrinin esin kaynağının kuantum mekaniği olduğunu 

söyleyerek pek yanılmış olmayız. Öyle ki kuantum mekaniğinde, ? ve � kanonik konum 

ve momentum değişkenleri  �?��� ���� � C���� Heisenberg ilkesine uyan ?� ve �� Hermitsel 

operatörlerler ile tanımlanır. Başka bir deyişle kuantum mekaniğinde faz uzayı 

komütatif değildir. KO uzay-zaman sözkonusu olduğunda ise, x konum değişkenleri 

aşağıdaki komütasyon ilişkisini sağlayan ?� Hermitsel jenaratörler ile yerdeğiştirir,  

 h?@ � ?�i � C�@H                                                                                                 (2.47)       

Burada �  reel bir tensör ve Z� \ değişimine antisimetrik deformasyon parametresidir. �@H 2 " limitinde bildiğimiz uzay-zaman elde edilir. Konuma ait Hermitsel jenaratörler 

artık KO bir cebirin elemanlarıdır. Uzay-zaman komüt etmediğinden, uzay-zaman 

çokkatlısı (manifold) Hilbert uzayı olur.  

 

Fiziksel olarak �, Z\ %düzlemi üzerinde küçük bir alandır ve kuvantum mekaniğinde ki 

Planck sabitinin (�1 oynadığı rolü oynar. Dolayısıyla θ bu şekilde tanımlanan komüt 

olmayan uzay-zaman üzerinde çözünürlük sınırı olur. Kuşkusuz böyle bir uzayda  

tanımlanabilecek nokta olamaz, bu yüzden bu tür bir uzay  “bulanıktır” (fuzzydir) [22]. 
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KO koordinatlar fizikte  karşılaşılmayan bir durum değildir. Güçlü bir !  alanı altında 

yüklü bir parçacık KO koordinatlar üzerinde hareket eder. Güçlü bir B alanı etkisi 

altındaki e elektrik yüklü ve m kütleli bir parçacığın hareketini ifade eden Lagranjiyen, 

 ] � �; n ¡ ; � �� ¢  / % }0?� £1                                                                         (2.48) 

ile verilir. Burada }0?� £1 ise mümkün bir potansiyel terimidir. Eğer parçacığın, hareket 

ettiği 0?� £1 düzlemine dik ¤ doğrultusunda seçilen çok güçlü bir B alanı altında olduğu 

düşünülürse (2.48) Lagranjiyeni 

 ] ¥ �¦� ?£¡ % }0?� £1                                                                                         (2.49) 

haline gelir. (2.49) Lagranjiyeninden �§ � 8x8§¡ � �¦M�  olur, ardından aşağıdaki Poisson 

parantezi2 hesaplandığında koordinatların komüt etmediklerini gösteren, 

 ¨�§� £©ª� � «?� £¬ª� � ��¦                                                                                 (2.50) 

sonucu bulunur.  Klasik olarakda farkedilebilen komütatif olmayan uzay-zamanda 

yapılan teorik çalışmaların sayısı artmaktadır. KO teorilerin gravitasyonel kuvvetle 

Kuantum Alan Teorisini birleştirebilecek teorik altyapıyı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. Bu bağlamda ayar teorilerinin komütatif olmayan versiyonlarının 

inşaa edilmesine çalışılmaktadır. Oldukça ilgi çeken bir konuda süpersimetrik ayar 

teorilerini komütatif olmayan uzay-zamanda ifade etmektir.  

 

 

                                                 
2 Sistemin u ve v gibi iki dinamik değişkeni arasında Poisson braketi  «�  ¬ª� � ® 7 8¯8M° 8±8ª° % 8¯8ª°  8±8M°:²�³�  

olarak tanımlanır. Bu durumda ¨�� � ?�©ª� � ��� olur. 
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3.MALZEME VE YÖNTEM 

3.1 SÜPERSĐMETRĐK MODELLER 

3.1.1 Wess-Zumino Model 

Wess-Zumino (WZ) modeli dört boyutta yazılabilen en basit süpersimetrik modeldir ve 

kiral ve anti-kiral süpersimetri çoklularını içerir. Bu bağlamda N=1 kiral süpersimetrik 

bir modelin yapılandırılması hem bu modeli anlamak ve hem daha genel teoriler için 

süpersimetri çoklularının nasıl elde edilebileceği hakkında öğretici olması bakımından 

önemlidir. 

 

Bir süpersimetri çoklusunu elde etmek için gereken N=1 süpersimetri cebri Ek.1’de 

kapsamlı olarak verilmiştir. Teorideki alanlar üzerine etki eden süpersimetri 

dönüşümleri etkidiği alanı aşağıda verildiği gibi kiral ve anti-kiral olarak dönüştürür; 

 �� � h´µ � ´¶µ�� �i                                                                                             (3.1) 

Süpersimetri cebirinden, bir kiral çoklu ve bu çoklunun elemanları arasındaki 

süpersimetri dönüşümleri 7 adımda elde edilebilir [23]. Đlk adımda sözkonusu kiral 

çoklunun en düşük boyutlu elemanı �0?1  kompleks skaler alan olarak seçilir. Đkinci 

hamlede aranılan çoklu kiral olduğundan, �0?1 alanın anti-kiral dönüşümler altında,  

 hµ�·¡ � �i � "                                                                                                         (3.2) 

olması istenir. Ek.1’de verilen süpersimetri cebri ve  

 h«µ� µ�¬� �i � «h�� µi� µ�¬ % «hµ�� �i� µ¬ � " 

 «h�� µi� µ�¬ � «hµ�� �i� µ¬ � h«µ� µ�¬� �i � EC¸@5@�                                          (3.3) 
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derecelendirilmiş Jacobi özdeşlikleri, � alanının kompleks olması gerektiğini gösterir. 

Aksi durumda, hµ�·¡ � �i � "  olmasının yanında hµ·� �i � " olur ki bu da � alanını bir 

sabit yapar.  

 

Üçüncü adım olarak ~· ,  P·¹ ve º·¹¡  olmak üzere, 

 hµ·� �i � J~·q ¨~· � µ¹© � _P·¹ q ¨~· � µ�¹¡ © � dº·¹¡   
 üç tane alan tanımlanır. Burada a,b ve c birer sabittir.  

 

Dördüncü adımda yukarıda tanımlanan alanlara süpersimetri cebri uygulanır. (3.3) 

Jacobi özdeşliği kullanıldığında, 

 Jdº·¹¡ � EC0¸@1·¹¡ 5@�                                                                                      (3.4) 

olduğu görülür ve bu sonuçtan 

 º··¡ � 0¸@1··¡ 5@� � Jd � EC                                                                              (3.5) 

elde edilir.  Benzer biçimde h«µ� µ¬� �i Jacobi özdeşliği uygulandığında, 

 J_P·¹ � J_P¹· � "                                                                                           (3.6) 

bulunur ve bu eşitlik P·¹  alanının  

 P·¹ � »·¹P                                                                                                        (3.7) 

olmasını gerektirir.  

 

Beşinci adımda P0?1 alanının süpersimetri dönüşümleri aşağıdaki gibi tanımlanır; 

 hµ·� Pi � I¼·q hµ�·¡ � Pi � f¼¶·¡                                                                          (3.8) 

ve burada d ve e birer sabittir. 

 

Altıncı adımda bir önceki adımda tanımlanan 0¼� ¼¶1 alanlarına süpersimetri cebri 

uygulanır. Bu bağlamda uygun Jacobi özdeşlikleri, 
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 �¨~·� µ¹©� µ�¹¡ � � �¨µ�¹¡ � ~·©� µ¹� � �¨µ¹ � µ¹¡ ©� ~·� � "                                     (3.9) 

 �¨~·� µ¹©� µ½� � �¨µ½� ~·©� µ¹� � �¨µ¹� µ½©� ~·� � "                                    (3.10) 

kullanılır. Sonuç olarak, aşağıdaki koşullar elde edilir; 

 %_f»·¹¼¶·¡ � EC0¸@1·¹¡ 5@~¹ � EC0¸@1¹¹¡ 5@~·                                               (3.11) 

 »·¹¼½ � »·½¼¹ � "                                                                                           (3.12) 

(3.11) ve (3.12) koşullarının çözümleri 

 ¼¶·¡ � 5@~·0¸@1··¡  � ¼ � "  ve _f � EC                                                            (3.13) 

olarak bulunur. 

Yedinci adımda önceki adımlarda kullanılmaya gerek duyulmayan süpersimetri cebrinin 

diğer elemanlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bununla beraber a,b,c,d ve e 

sabitleri belirlenir. Buraya kadar ulaşılan tüm sonuçlar kullanılıp, 

 h«µ�� µ�¬� ~i � h«µ� µ¬� Pi � h«µ�� µ�¬� Pi � "                                     (3.14) 

 �P� ¨µ� µ ¶©� � EC¸@5@                                                                  (3.15) 

bağıntılarının ilgili Jacobi özdeşlikliklerini sağladığı gösterilir. Katsayılar ise; 

 J � _ � ¾E , d � f � C¾E                                                                               (3.16) 

olarak bulunur. Yedi adım sonunda ¿ kiral çoklusunun � ve P iki kompleks skaler 

alanından ve bir ~ Weyl spinorundan oluştuğu bulunur. Kiral çokluya ait alanlara 

süpersimetri dönüşümleri, 

 �� � ¾E´~                                                                                                      (3.17) 

 �~· � C¾E0¸@´¶1·5@� � ¾E´·P       (3.18) 

 �P � C¾E´¶̧ �@5@~                                                                                             (3.19) 

olarak verilir.  
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Đkinci adımda verilen  hµ�·¡ � �i � " koşulu yerine hµ·� �i � " koşulu koyularsa aynı 

adımlar izlenerek anti-kiral çoklu elde edilir. Ancak dikkat edilirse, 

 hµ·� �iÀ � %�µ�·¡ � �À� � "                                                                               (3.20) 

olmasından dolayı ¿Á � 0�À� ~�� PÀ1 antikiral çoklusu ¿ kiral çoklusunun hermitsel 

eşleniğidir ve bu durumda süpersimetri dönüşümleri  

 ��À � ¾E´¶~�                                                                                                    (3.21) 

 �~·¡ � C¾E0 �̧@´1·¡ 5@�À � ¾E´¶·¡ PÀ                                                                (3.22) 

 �PÀ � C¾E´ �̧@5@~�                                                                                           (3.23) 

olarak bulunur.  

 

Böylece kiral ve anti-kiral çoklunun içeriğini ayrıntılı olarak elde ettik. Çokluların 

içeriğinde bulunan P� PÀ yardımcı (auxilary) alanlarını içeren süpersimetri cebri spinor 

alanların hareket denklemlerini kullanmadan cebirin kapanmasını sağlar. Bu alanlara ait 

hareket denklemleri  teorinin diğer elemanları türünden cebirsel denklemler olmasından 

dolayı yardımcı alanlar denir. Dolayısıyla teorinin eylemi, bu cebirsel denklemler 

kullanılarak herhangi fiziksel anlamı olmayan yardımcı alanlardan arındırılabilir. 

Yardımcı alanları içeren çoklular kabuk-üstü olmayan (off-shell)   süpersimetriktirler.  

 

Wess-Zumino (WZ) modeli ise kiral ¿ � 0�� ~� P1 ve anti-kiral ¿Á � 0�À� ~�� PÀ1 

süperçoklulularından oluşur. (3.17-3.19) ve (3.21-3.23) dönüşümleri altında değişmez 

kalan WZ modeline ait eylem, 

 Â	Ã � Ä I^?0]Å� � ]�9Å1 � Ä I^? �%5@�À5@� % C~�¸@5@~ � PÀP �
           Æn 7�P % �; ~~ : � K0��P % ~~�1 � �- dÇ�                   (3.24)                       

ile verilir. Burada m alanların kütlesi, g ise (kompleks) bağlanma sabitidir.   

Ayrıca WZ modeli aşağıda verilen, 

 5;� � %nPÀ % EK¶�ÀPÀ � K¶~�~� q 5;�À � %nP % EK�P � K~~              (3.25) 
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 �̧@5@~ � Cn~� � ECK¶~��Àq ¸@5@~� � Cn~ � ECK~�                                     (3.26) 

 P � %n�À % K¶�À�Àq  PÀ � %n� % K��                                                    (3.27) 

hareket denklemlerine sahiptir. (3.27) denklem grubunda verilen hareket 

denklemlerinden de anlaşılacağı üzere 0P� PÀ1 alanları herhangi bir alanın türevli 

terimlerini içermez. Bundan dolayı yardımcı alanlar olarak adlandırılan bu alanlar 

fiziksel olarak anlam taşımadıklarından modelden hareket denklemler aracılığıyla 

elenebilirler. Böylelikle modelin kabuk-üstü (on-shell) formülasyonu elde edilmiş olur. 

 

Yardımcı alanları eleyerek elde edilen kabuk-üstü WZ eylemi, 

 Â	Ã � Ä I^? �%5@�À5@� % C~�¸@5@~ % 0n�À � K¶�À�À10n� � K��1 %
           �; n~~ % �; n~�~� % K~~� % K¶~�~��À�                                                           (3.28) 

olarak yazılır.  (3.28) eylemini değişmez bırakan kabuk-üstü süpersimetri dönüşümleri, 

 �È� � ¾E´~                                                                                                   (3.29) 

 �È�À � ¾E´¶~�                                                                                                 (3.30) 

 �È~· � C¾E0¸@´¶1·5@� % n¾E´·�À % K¶¾E´·�À�À                                  (3.31) 

 �È~�·¡ � C¾E0 �̧@´1·¡ 5@�À % n¾E´¶·¡ � % K¾E´¶·¡ ��                                     (3.32) 

olarak verilir. Kabuk-üstü süpersimetri dönüşümleri kullanıldığında Ek.1’de verilen 

süpersimetri cebri yalnızca (3.27)’de verilen hareket denklemleri sağlanıyorsa elde 

edilir [23].   
3.1.2  N=1 Süper Yang-Mills Teorisi 

N=1 Süper Yang-Mills (SYM) teorisi, SU(N) ayar grubu temsilindeki kütlesiz bir �@ 

vektör alanı, kütlesiz bir ¼ Majorana spinoru ve bir D yardımcı (auxilary) alanından 

oluşur. Notasyonda tüm alanlar SU(N) ayar grubunun adjoint temsillerindedir, 

 �@ � �@���  � ¼ � ¼���  ve | � |���                                                               (3.33) 
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SYM teoride bu alanların bir } vektör çoklusunun elemanlarıdır. Fakat çoklunun kiral 

yada anti-kiral olması yerine } � }À  reellik koşulunu sağlaması istenir. Böyle bir 

çoklu en genel olarak, 

 } � 0É� Ê� Ê¶� �� Ë� �@ � ¼� ¼¶� Ì1                                                                         (3.34) 

şeklinde yazılır. Çoklunun içeriği, 0 boyutlu É, 1 boyutlu � ve Ë, 2 boyutlu | skaler 

alanları, 1 boyutlu �@ vektör alanı, 1/2 boyutlu Ê� Ê¶ ve 3/2 boyutlu ¼� ¼¶ Weyl 

spinorlarından oluşur. Ayrıca kiral ve anti-kiral çokluların toplamıda reeldir ve vektör 

çokluya eklenerek vektör alan üzerinde bir dönüşüm elde edilir, 

 } 2 } � ¿ � ¿À                                                                                              (3.35) 

Bu dönüşüm altında vektör çoklunun elemanları, 

 É 2 É � � � �À                                                                                              (3.36) 

 Ê 2 Ê % C¾E~        (3.37) 

 � � CË 2 � � CË % ECP        (3.38) 

 �@ 2 �@ % C5@0� % �À1          (3.39) 

 ¼ 2 ¼        (3.40) 

 Ì 2 Ì       (3.41) 

olarak dönüşür. (3.39) dönüşümü, 0� % �À1’ye bir ayar parametresi gibi bakıldığında 

ayar dönüşümlerinin süpersimetrik genişletmesi olarak ele alınabilir. Dikkat edilirse ¼ 

ve Ì alanları bu dönüşüm altında herhangi değişime uğramamaktadır. Buradan 

hareketle 0� � �À1, ~, ~� ve P alanları uygun şekilde seçilerek É , Ê, Ê¶, � ve Ë alanları 

teoriden elenebilir. É , Ê, Ê¶ , � ve Ë’nin tümünün birden sıfır olduğu ayara Wess-

Zumino ayarı denir ve WZ ayarında } vektör çoklusu, 

 } � 0�@ � ¼·� ¼¶·¡ � Ì1      (3.42) 

halini alır. WZ ayarında vektör çoklunun elemanları  
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 ��@ � C´ @̧¼¶ � C´¶̧ �@¼       (3.43) 

 �¼ � ¸@H´P@H � C´Ì      (3.44) 

 �¼¶ � �̧@H´¶P@H % C´¶Ì       (3.45) 

 �Ì � %´¸@|@¼¶ � ´¶̧ �@|@¼       (3.46) 

süpersimetri dönüşümlerini sağlar. Yalnız süpersimetri cebri, standart süpersimetri cebri 

yerine Yang-Mills teorilerin doğası gereği değişmiş 

 «µ� µ¬ � «µ�� µ�¬ � "       (3.47) 

 «µ� µ�¬ � %EC5@ � ��       (3.48) 

cebiri olur. Burada �� � EC¸@�@ olan ayar dönüşümüdür ve bu durumdan dolayı 

 �; � %EC¸@|@       (3.49) 

olur.  

 

Buraya kadar elde edilenler, kabuk-üstü olmayan  (off-shell ) N=1 Süper Yang-Mills 

eylemini yazmak için yeterli olur; 

 Â²³�  � 6�Ä I^?«% �̂ P@HP@H % C¼¸@|@¼¶ � �; |;¬                                           (3.50) 

(3.50) eylemi (3.43-3.46) dönüşümleri altında bir yüzey integrali verdiğinden, 

 �Â²³� � Ä I^?5@0- - 1@                                                                                     (3.51) 

değişmez kalır. Â²³� eylemindeki alanlara ait hareket denklemleri ise, 

 |@P@H � %«¼·� ¸··¡H  ¼¶·¡ ¬                                                                                   (3.52) 

 ¸@|@¼¶ � " � �̧@|@¼¶ � "                                                                                 (3.53) 

 Ì � "                                                                                                                (3.54) 

olarak bulunur. 
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3.2 YÜKSEK BOYUTLU SYM MODELLER 

4 boyutta genişletilmiş süpersimetrik modeller  alternatif yollarla oluşturulabilir. 

Alternatiflerden biri, bu çalışmada da kullanılan yüksek boyutlu modellerden boyutsal 

indirgeme yapılarak genişletilmiş süpersimetrik modellerin elde edilmesi yoludur.   

Boyutsal indirgemede, yüksek boyutlarda bir teori kurulup daha sonra yüksek 

boyutların sahip olduğu yapısal özellikler korunarak ekstra boyutlara olan bağlılık 

kaldırılır. Teoriye daha yüksek boyutlara taşımak, bildik bir teoriye ait eylemin 

boyutunun, tarif edildiği boyuttan herhangi bir I boyuta kaydırılmasından ibarettir 0I^? Í I�?). Belirtmek gerekirki ele alınan model, d boyutta sahip olduğu 

simetrilerini aynen korur.  Fakat boyutsal olarak geri dönüş yada boyutsal indirgeme 

(dimansional reduction) belirli koşullara bağlandığından 4 boyutta farklı bir model elde 

edilir. Süpersimetride ise boyutsal indirgeme simetriyi genişletir.  

 

Boyutsal indirgeme yapılırken ekstra boyutlara iki farklı şekilde yaklaşılabilir. Đlki basit 

(trivial) boyutsal indirgeme denilen ve ekstra boyutlara herhangi bir bağlılık olmadığı 

durumdur. Herhangi bir d boyutundaki uzay-zamanı ?� � W?@ � ?�X�   Z � "�D�E�F q C �Î�Ï� - - � I % D olarak ifade eddelim. Basit boyutsal indirgemede, d boyutta tanımlı bir �0?1 � �0?�1 fonksiyonunun ekstra boyutlara bağlı olmadığı 05��0?1 � "1 varsayılır 

bu perspektifte boyutsal indirgeme gerçekleştirilir. Diğer yaklaşım ise �0?1 

fonksiyonunu ekstra boyutlara bağlı seçmektir. Her iki yaklaşımın başlangıç koşulları 

farklı olduğu gibi verdikleri sonuçlarda farklıdır. 

3.2.1 6 ve 4 Boyutlu SYM Teorilerin Oluşturulması 

Kabuk-üstü  SYM eylemi herhangi bir d boyutta   

 Â � 6� Ä I�? �% �̂ P�²P�² % Ð; ÑÁÒ�|�Ñ�                                                     (3.55) 

olarak ifade edilir. Burada gerilim tensörü ve kovaryant türev  sırasıyla 

 P�² � 5��² % 5²�� % Ch�� � �²i                                                                 (3.56) 

          |�Ñ � 5�Ñ % Ch��� Ñi                                                                                 (3.57) 
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olarak verilir. Öncelikle (3.55) SYM eylemininin hangi boyutta süpersimetrik 

olabildiğini belirlemeye çalışalım. Süpersimetri dönüşümleri altında değişmez kalabilen 

bir teori eşit sayıda bozonik ve fermiyonik serbestlik derecelerine sahip olmalıdır. Bu 

bakımdan d boyutta kütlesiz vektör parçacığın sahip olduğu I % E serbestlik derecesi ile 

Dirac spinorunun sahip olduğu EÓ=   serbestlik derecesi d’nin aldığı her değer için eşit 

olamaz. Ancak spinorların serbestlik derecelerini, spinorlar üzerine Weyl yada 

Majorana koşulları koyarak yarıya, yada her iki koşulu birden koyarak ¼ oranında 

düşürmek mümkündür. Fakat Majorana koşulu sadece uzay-zamanın boyutu mod 8’e 

göre 2 yada 4 ise uygulanabilirken, Weyl koşulu herhangi bir çift boyut için 

uygulanbilir. Ayrıca bu iki koşul uzay-zamanın boyutu mod 8’e göre 2 ise beraber 

uygulanabilir. Bu durumda Dirac spinoruna, 4 boyutta Majorana yada Weyl koşullarını, 

6 boyutta ise Weyl koşulunu koyarak bozonik ve fermiyonik serbestlik derecesi 

eşitlenebilir. 10 boyutta eşit sayıda bozonik ve fermiyonik serbestlik dereceleri elde 

etmek için, spinorların Majorana ve Weyl  koşullarını beraber sağlaması gerekir. 

Böylece (3.55) eyleminin süpersimetrik olabileceği olası boyutlar hakkında fikir sahibi 

olunur.  

 (3.55) eylemine aşağıda verilen süpersimetri dönüşümleri (3.43-3.45) N=1 SYM teori 

için bulunan dönüşümlerden uyarlanarak  

          ��� � % �; 0ÑÁÒ�´ % ´¶Ò�Ñ1                                                                            (3.58) 

 �Ñ � Ô�²P�²´ � �ÑÁ � %´¶Ô�²P�²  q  Ô�² � �̂ hÒ�� Ò²i                              (3.59) 

gibi yazılabilir. Burada ´  ve ´¶  d boyutta N=1 sabit süpersimetri parametresidir. (3.58-

3.59)’da verilen süpersimetri dönüşümleri (3.55) eyleminin  ayar kinetik ve fermiyonik 

terimlerini,  

 �Â� � Ä I�?�0 % �̂ P�²P�²1 � % Ä I�?P�²|�0��²1  

         �Â� � �; Ä I�?P�²|�0ÑÁÒ²´ % ´¶Ò²Ñ1                                                            (3.60) 

 �ÂÕ � % �; Ä I�?«0�ÑÁ1Ò�|�Ñ � ÑÁÒ�|�0�Ñ1 % ÖÑÁÒ×hvØ×� Ñi¬ 
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          � Ä I�? �0 �; ´¶ÔÙ�PÙ�1Ò�|�Ñ % Ú; ÑÁ Ò�|�0Ô�²P�²´1 % �; ÑÁÒ×hÑÁÒ�´ %
           ´ ¶Ò�Ñ� Ñi�           (3.61) 

                                                                                                                                    

olarak dönüştürür. Aşağıda verilen gama matris özdeşliklerini kullanarak,    

 ÔÙ�Ò� � % �; 0%G�ÙÒ� � G��ÒÙ � �0�
S1Û »�Ù�²Ü--²ÓÝÞÒ�ß�Ò²Ü - - Ò²ÓÝÞ1        (3.62) 

 Ò�ÔÙ� � % �; 0G�ÙÒ� % G��ÒÙ % �0�
S1Û »�Ù�²Ü--²ÓÝÞÒ�ß�Ò²Ü - - Ò²ÓÝÞ1           (3.63) 

�Â � �Â� � �ÂÕ varyasyonunun; 

          �Â � Ä I�?«|� 7�; ÑÁÒ²´P�² � �; P�²´¶Ò²Ñ: % Ú; ÑÁ Ò�h��� � Ñi¬                (3.64) 

 

olduğu bulunur. (3.55) eylemi, (3.64) eşitliğinden görüldüğü üzere ��� varyasyonunu 

içeren son terim hariç, »  tensörlü terimler Bianchi3 özdeşliğinden dolayı sıfırlanarak 

geri kalan terimler toplam türev olarak dönüşür. Bu durumda (3.55) eyleminin 

süpersimetri dönüşümleri altında değişmez kaldığını göstermek ��� varyasyonunu 

içeren terimin sıfır olduğunun gösterilemesine bağlıdır. Bu terimin sıfır olduğunu 

aşağıdaki Fierz özdeşliğini kullanılarak gösterebiliyoruz, 

 à~Ê¶ � % ® 0
�1á0áÝÜ1=ªÛª Ò�Üâ-�á0Ê¶Ò�Üâ�á~1                                                  (3.65) 

burada à � EÓ=  ‘dir. ��� varyasyonunu içeren terimi adjoint gösterimi açarak grup 

indisleri üzerinden; 

 6� 0ÑÁÒ×h´ ¶Ò�Ñ� Ñi1 � C����ÑÁ �Ò�Ñ�´¶Ò�Ñ� � C����´¶Ò×ÑãÑ ���äÒ×Ñå        (3.66)                                                                                                                             

olarak yazılır. Burada a,b ve c grup simetri indisleridir. Örnek olarak (3.65) Fierz 

özdeşliği  I � Î  için (3.66)’da kullanıldığında; 

 Î~�~�� � %~��~� % Òæ~��Òæ~� � �; Òæç~��Òæç~� � Ò�Òæ~��Ò�Òæ~� % Ò�~��Ò�~�       
                                                 
3 |�PÙ� � |�P�Ù � |ÙP�� � "  
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                                                                                                                           (3.67)                                                                 

olarak bulunur. ~’nin bir Majorana spinoru olması durumunda, sağ taraftaki ikinci terim 

hariç diğer terimler a ve c indislerinin değişiminde simetrik kalır ve doğrudan sıfır 

olurlar.  Simetri ve anti-simetri çerçevesinde ikinci terim için 

 ����0~��Ò@~�1W´¶Ò@~�X � �; ����0~��Ò@~�1W´¶Ò@~�X �
          % �; ����0~��Ò@~�1W´¶Ò@~�X                                                                               (3.68) 

sonucu elde edilir. Dolayısıyla sağ ve sol taraf karşılaştırıldığında D � %D olduğundan,   ����0~��Ò@~�1 � " sonucu çıkar. Aynı yol takip edilerek SYM eyleminin spinorun bir 

Weyl spinoru olması durumunda 6 boyutta ve spinorun bir Majoran-Weyl spinoru 

olması durumunda ise 10 boyutta süpersimetri dönüşümleri altında değişmez kaldığı 

gösterilebilir [10,12,24]. 

3.2.2 6 Boyuttan 4 Boyuta Boyutsal Đndirgeme 

Fizikte ekstra boyutları kullanarak bir takım simetrileri elde etmek kullanışlı bir 

yaklaşımdır. En basit yöntemin yüksek boyutlu bir teori kurarak sonradan ekstra 

boyutlara olan bağlılığın bu boyutların getirdiği yapısal özellikleri koruyarak 

kaldırılması olduğunu belirtmiştik.  

 

Bir önceki kısımda (3.55) eyleminin d=6 N=1 süpersimetrik olduğunu gösterdik. Bu 

durum, boyutsal indirgeme tekniğinden faydalanarak 4 boyutta  N=2 süpersimerik bir 

eylem yazılmasında kullanılabilir.  6 boyutlu SYM eylemi 

 Â � Ä I�? �% �̂ P�²P�² % �; ÑÁÒ�|�Ñ�                                                         (3.69) 

olarak yazalım. Gereksinim duyulan 6 boyutta Dirac cebrini 

 Ò@ � Dè�@ � Z � "�D�E�F 

 Ò̂ � �̧è�� �   Ò� � ;̧è�� � C � Î�Ï             

 Òé � Şè��                                                                                                    (3.70) 

 

olarak kuralım. Burada ¸ matrisleri Pauli spin matrisleridir. 
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Ψ spinoru 6 boyutta bir Weyl spinoru olduğundan,   

 
�; 0D ê Òé1Ñ � "                                                                                               (3.71) 

koşulunu yerine getirmelidir. Bu koşul Ψ spinorunca sağlandığında, 6 boyuttaki 

spimorun 4 boyuttaki ifadesine ulaşmak mümkün olur; 

 Ñ � ë�ß�½ì; Ê�
�½ì; Êí � ÑÁ � 7Ê¶ �
�½ì; Ê¶ �ß�½ì; :                                                       (3.72) 

burada Ê  4 boyutta Dirac spinorudur. Böylece 6 boyutlu Ψ Weyl spinorunu 4 boyutlu 

Dirac spimorlarından oluşan bloklar halinde yapılandırılır. 

 

Bozonik terimin boyutsal indirgemesine indis yapısının adi boyutsal indirgeme tanımına 

uygun olarak bileşenlerine ayrılması gibi bakılabilir. Bu durumda 6 boyutlu gerilim 

tensöründen 

 P@H � 5@�� % 5��@ % C��@ � ��� 
 P@� � 5@�� % C��@ � ��� � |@��                                                                              
 P�� � %C���� ���                                                                                                (3.73) 

terimleri elde edilir. Burada µ=0,1,2,3 ve i=4,5 vektör alan bileşenlerini simgeler. 

Boyutsal indirgeme sonrasında ayar alanının Z � "�D�E�F bileşenleri vektör olurken, 4. 

ve 5. bileşenler 4 boyutta skaler alanlar gibi davranırlar. Bu bağlamda skaler ve spinor 

alanlara 

 Ê � ¾E î ¼·~�·¡ ï � Ê¶ � ¾EW~·  ¼¶·¡ X                                                                     (3.74) 

ve 

 � � % �¾; 0�^ % C��1  � �À � % �¾; 0�^ � C��1                                                (3.75)    
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gibi yeniden adlandırmalar yapılır.    

(3.72), (3.73), (3.74) ve (3.75) ifadelerini (3.55) eyleminde kullanarak aşağıda ki N=2 

d=4 SYM eylem elde edilir; 

 Â^ �   6� Ä I^? 0% �̂ P@HP@H % C¼¸@|@¼¶ % C~¸@|@~� % |@�|@�À �
           C¾E0~h¼� �Ài %  h~�Á �i1 % �; h�� �Ài;1                                                            (3.76) 

 (3.76)’da verilen N=2 SYM eylemini değişmez bırakan süpersimetri dönüşümleri de 6 

boyuttaki dönüşümlere boyutsal indirgeme uygulayarak aşağıdaki gibi bulunur. 

 ��@ � Cð�¸@¼¶ � Cð;¸@~� � Cð¶� �̧@¼ � Cð¶; �̧@~                                                (3.77) 

          �¼ � ¸@Hð�P@H � Cð��� � �À� % C¾E¸@ð¶;|@�                                               (3.78) 

 �~ � ¸ñZ\ ðòE PòZ\ � CðòE h� � �ñ ó i � C¾E ¸ñZ ð ¶òD |òZ �                   (3.79) 

 �� � ¾Eð�~ % ¾Eð;¼                                                                                     (3.80) 

Boyutsal indirgemenin genişletilmiş süpersimetrik modelleri kurmadaki yetkinliği SYM 

teoriler için ilk kez L.Brink, J.H.Schwarz ve J.Scherk tarafından 1974 yılında 

yayınlanan çalışmalarında gösterilmiştir [10].  

3.3 KOMÜTATĐF OLMAYAN AYAR TEORĐLERĐ 

3.3.1 Komüt Olmayan Uzay-Zaman ve Yıldız Çarpım 

Ayar teorileri noktasal çarpım ile tanımlı cebirler üzerine kuruldu ve geliştirildi. 

Noktasal çarpım asosyatif ve komütatiftir. Uzay-zaman koordinatlarına Hermitsel 

operatör olarak davranıldığında noktasal çarpımın içeriği değişir [25]. Komütatif ve 

asosyatif bir ô cebri için toplama ve çarpma noktasaldır, 0� � K10?1 � �0?1 � K0?1 

ve 0�- K10?1 � �0?1- K0?1. Komütatif olmayan (KO) bir cebir sözkonusu olduğunda, bu 

cebir õ?õ kompleks matrislerin cebri olur. � parametresi bizi komütatif olmayandan 

komütatif olana götüren ve bu anlamda kontrol edilebilir bir parametre olduğuna göre 

iki cebir arasında sistematik bir akrabalık kurmak mümkün olmalıdır. ö�÷ komütatif 

olmayan uzay, ö� komütatif uzayının bir deformasyonu olarak düşünmek mümkündür. 
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Bu bakımdan � bir deformasyon parametresi olurak alınabilir. Dolayısıyla sözkonusu 

cebirin deformasyonu, komütatif cebir ile aynı elemanlara ve toplama yasasına sahip 

fakat farklı çarpım kurallı bir cebir olarak düşünülür. Tanımlanan yeni çarpım kuralı, � ø " durumunda komütatif bir cebiri dolayısıyla noktasal çarpımı vermelidir. Bu 

bağlamda, deforme  (yıldız-*) çarpım asosyatif kalırken komütatifliğini kaybeder. Fakat 

komütatif olmayan bir cebir, yıldız-* çarpımla komütatif bir çokkatlı (manifold) 

üzerinde temsil edilebilir; 

 �0?1 ` K0?1 � Ä �ùÅ0;ú1ù Ä �ùª0;ú1ù f
�WÅNßªNXMN  f °=÷NûÅNªû�ü0ý1Kþ0�1                    (3.81) 

Burada f(x) ve g(x) Minkowski uzayında fonksiyonlar, �ü0ý1 ve Kþ0�1 ise bu 

fonksiyonlara ait Fourier dönüşümleridir. Açık ki (3.81) denkleminde sağ taraftaki 

ikinci eksponansiyel ifade uzay-zamanın komüt olmamasından gelir. Yıldız-* çarpıma, 

g fonksiyonuna etki eden f fonksiyonuna bağlı yüksek mertebeden diferansiyel operatör 

olarak düşünülürse Moyal çarpımda denilen yıldız-* çarpım; 

 � ` K � �K � ® �Û 7�;: �@Üâ@�HÜ--H�W5@Ü - - 5@��X05HÜ - - 5H�K1³�                    (3.82) 

olur. Burada  �@Üâ@�HÜ--H� � �@ÜHÜ�@=H= â �@�H� olarak verilir [25]. 

3.3.2 Seiberg-Witten Göndermesi 

Komüt ve komüt olmayan ayar teorileri, Sicim teorisinin alan teorisi sınırında  farklı 

regülarizasyon şemalarından (regularization scheme) ortaya çıkar [2]. Bu bağlam, rank 

1 modeller bile farklılık gösterdiğinden bir çelişki gibi gözükebilir. Örneğin U(1) 

Abelyen bir model komütatif olmama durumunda Abelyen olmayan bir yapıya dönüşür. 

Abelyen bir model abelyen olmayan bir modele tanımlı oldukları gruplar bakımından 

izomorfik olamaz yani komütatif bir modelin ayar parametresini komütatif olmayan 

ayar parametresine gönderecek yeniden tanımlama (redefenition) yoktur.  

 

Bu durumun bir çelişki olmamakla beraber, iki sınıf teori arasında bir eşdeğerlik 

olduğunu gösteren bir gönderme bilinen vektör alan ile komütatif olmayan vektör alan 

arasında yazılabilir [2].  Yukarıda rank 1 durumda bile teoriler arası bir ayrışmanın 

sözkonusu olduğundan bahsettik. Fakat ayar dönüşümleri altında ayar yörüngelerinin 

her iki yaklaşım için aynılığı gerekir. Dolayısıyla ayar dönüşümü için düşünülen bir 
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gönderme yalnızca ayar parametresine değil aynı zamanda  vektör potansiyele de bağlı 

olmalıdır. 

 

Bilinen Yang-Mills teorideki, �@ vektör alanı ve ¼ dönüşüm parametresi ise ayar 

alanına ait ayar dönüşüm yasasının; 

 ��@ � 5@¼ % C��@ � ¼ �                                                                                      (3.83) 

olduğunu önceki kısımlardan biliyoruz . Aynı şekilde komütatif olmayan (KO) Yang-

Mills teoride, ��@0�1  KO ayar alanı ve  ¼�0¼� �1 KO dönüşüm parametresi olmak üzere 

KO  ayar dönüşüm yasası; 

 ����@ � 5@¼� % Ch��@ � ¼�i                                                                                       (3.84) 

olarak verilir 

Belirlenen çerçevede her iki sınıf teorinin  dönüşümlerini eşdeğer yapacak ilişki; 

 ��0�1 � ������ � ��0� � ���1                                                                              (3.85) 

formunda kurulur [2]. (3.85) denklemi ilk kez N.Seiberg ve E.Witten tarafından 

gündeme getirildiğinden Sieberg-Witten göndermesi olarak adlandırılmıştır. Denklem 

(3.83)’ün � mertebesine kadar çözümünü elde etmek için, �g ve ¼g, � mertebesinden �  

ve ¼’nın fonksiyonları olmak üzere, �� � � � �V0�1  ve ¼�0¼� �1 � ¼ � ¼V0¼� �1 olarak 

yazalım. (3.85) denklemi � mertebesine kadar seriye açıldığında, 

 ��V0� � ���1 % ��V0�1 % 5�¼V % Ch¼V� �i % Ch¼� �Vi � % �; �Å�«5Å¼5����5���5Å¼¬ �          s0�;1                                                                                                                (3.86) 

haline gelir. Burada Moyal çarpım � mertebesine kadar (3.82)’den � ` K � �K ��; �Å�5Å�5�K � s0�;1  olur.  (3.85)  göndermesinin çözümleri; 

 ��@0�1 � �@ % �̂ �Å�¨�Å� 5��@ � P�@© � �0�;1                                                (3.87) 

          ¼�0¼� �1 � ¼ � �̂ �Å�«�� � 5Å¼¬ � �0�;1                                                             (3.88) 
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olarak bulunur. (3.87) çözümünden KO gerilim tensörüde  

 P�@H � P@H � �̂ �Å�WE¨P@Å� PH�© % ¨�Å � 05� � |�1P@H©X � s0�;1                       (3.89) 

olarak bulunur. 

 

Yukarıda ki sonuçlar sonlu mertebede komüt olmayan Yang-Mills alanlarının komüt 

alanalara türünden ifadelerini verir. Dolayısıyla, bu dönüşümler ayar teorilerinin komüt 

olamayan analoglarının, konvansiyonel dile çevrilmelerine izin verir [2]. 

3.3.3 Komütatif Olmayan Uzayda  Ayar Teorileri 

Bir önceki kısımda bahsedilen SW göndermesi kullanılarak bulunan çözümlerden, YM 

teorinin KO analoğuna ulaşılabilir. Herhangi bir Abelyen olmayan ayar teori Lie cebrine 

dayanır; 

 h�����i � C������                                                                                            (3.90) 

Ayar teorilerinde, alanlar Lie cebri değerli bir sonsuz küçük parametre ile ayar 

dönüşümüne uğrar. KO uzay-zamanda Abelyen olmayan ayar teorilerinde ise 

deformasyonu getiren Moyal çarpım noktasal çarpımın yerine teoriye koymak gerekir. 

Dolayısıyla KO YM eylemi 

 Â � 6�Ä I^?0% �̂  P��P�� % �; ~����|��~�                                                        (3.91) 

olarak yazılır. (3.91) eyleminde komüt olmayan gerilim tensörü ve kovaryant türev 

sırasıyla; 

 P�� � 5��� % 5��� % C����� ���`                                                                 (3.92)  

         |��~� � 5�~� % C����� ~��`                                                                                 (3.93) 

olarak verilir. (3.91) eylemini ayar-değişmez bırakacak KO ayar dönüşümleri ise; 

 ��p���� � 5���� % C����� 3��`                                                                             (3.94) 

 ��p�~� � C�3�� ~� �`                                                                                                (3.95) 
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şeklinde yazılabilir. Bir sonraki aşama (3.91) eylemini bilinen alanlar türünden ifade 

etmektir. Fakat bir önceki bölümden sadece ayar alanı için SW çözümünü biliyoruz. 

Dolasıyla bu kısımın çatısı altında yalnızca ayar kinetik terim bilinen ayar alanları 

türünden ifade edebilebilir. 

 

Moyal çarpımın kısmi integrasyon altında iz (trace) özellikleri; 

1. 6� Ä � ` K I? � 6� Ä K ` � I? � 6� Ä0�K � �Å�5Å�5�K1 � Ä �K I? 

2. 6� Ä � ` K ` � I? � 6� Ä � ` � ` K I? � Ä0�K ` � � �Å�5Å�5�K ` �1 I? �Ä0�K� � �Å�05Å0�K1 5�� � 5Å�5�K �11I? � Ä0� ` K1� I? 

olarak verilir. (3.91) eylemi SW göndermesi çözümleri ve yukarıdaki Moyal çarpım 

özellikleri kullanıldığında; 

 Â � 6� Ä I?0% �̂ P�P� % �̂ �Å� 0  «P�Å� P�¬P� % �̂ «�Å� 05� � |�1P�¬P� %
           �̂ P�«�Å� 05� � |�1P�¬1                                                                                (3.96) 

haline gelir. Đntegral ve integral altında iz özelliklerini kullanarak ve 3. ve 4. terimleri 

toplam türev alarak düzenlediğimizde, (3.96) eylemi; 

 Â � 6� Ä I?0% �̂ P�P� % �̂ �Å�  0«P�Å� P�¬P� % �̂  «PÅ�� P�P�¬11        (3.97) 

olarak ifade edilir. Böylece komüt olmayan ayar kinetik terimi konvansiyonel alanlar 

türünden ifade edilir.  
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4.BULGULAR 

4.1 KO SYM EYLEMĐNĐN BOYUTSAL ĐNDĐRGEMESĐ 

KO uzay üzerinde yapılan çalışmalar genel olarak bölüm 3.3’te anlatıldı. Bu bağlamda 

deformasyon herhangi bir d boyutundaki Minkowski yada Euklidyen uzaya  

 h?� � ?²i � C��²                                                                                                (4.1) 

 olarak genişletilebilir. Dolayısıyla 6 boyuttaki N=1 SYM eylemi noktasal çarpım 

(3.82)’de verilen Moyal çarpım ile yerdeğiştirelerek KO N=1 SYM eylem, 

 Â¶� � 6� Ä I�? �% �̂ P��²P��² % �; ÑÁ�   Ò�|�Ñ��                                                    (4.2) 

olarak ifade edilir. Burada P��², KO ayar alanı ��� için gerilim tensörü ve Ñ�  ise ��� ile 

aynı çoklu altında bulunan KO bir Weyl spinorudur. Gerilim tensörü ve kovaryant türev 

sırasıyla; 

 P��² � 5���² % 5²��� % C���� � ��²�`         (4.3) 

 |��Ñ� � 5�Ñ� % C����� Ñ� �`         (4.4) 

olarak tanımlanır. (4.1) eylemini değişmez bırakan süpersimetri dönüşümler ise  

 ����� � % �; 0ÑÁ�Ò�´ % ´¶Ò�Ñ�1            (4.5) 

 ��Ñ� � Ô×���×��  �    ��Ñ�Á � %´¶Ô×���×�        (4.6) 

biçiminde verilir. Burada ´ ve ´¶  6 boyutta sabit N=1 komütatif olmayan süpersimetri 

parametreleridir.  
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Temel olarak, KO uzay-zaman üzerinde boyutsal indirgeme orjinal SYM modellerde 

olduğu gibi uygulanabilir [10]. Bu amaçla yüksek boyutlu uzay-zaman ?� � ¨?@ � ?�© 

olarak ayrıştırılır. Burada ?�    kompaktifiye edilen koordinatları ifade eder. Ayrıca 

herhangi bir �0?1 fonksiyonunu sadece kompaktifiye edilmeyen koordinatlara bağlı 

seçilir (5��0?1 � ").  

Altı boyutta  deformasyon parametresini    

 ��² � 7�@H "" ":               (4.7) 

gibi seçerek boyutsal inidirgeme uygulanır. Deformasyon parametresini yukarıdaki gibi 

seçmek deformasyonun dört boyutta aynı kalmasını sağlar, 

 h?@ � ?Hi � �@H �   �?�� ?�� � "         (4.8) 

Deformasyon parametresi için yaptığımız bu seçim sayesinde Moyal çarpım sadece  4 

boyutta tanımlı kaldığından, Moyal çarpım  

 �0?1 ` K0?1 � �0?1K0?1 � �; �@H5@�0?15HK0?1 � s0�;1         (4.9) 

olarak yazılır. Deformasyon parametresini başka formlarda da seçmek mümkündür. 

Fakat bu seçim kompaktifiye edilen koordinatlara bir bağlılık sözkonusu olmadığından 

Moyal çarpımı 4 boyutta aynı bırakır. Daha önemlisi SW göndermeleri ile tutarlı bir 

çözüm elde etmek için deformasyon parametresini bu formda seçmek zorunludur. 

 

Kısım 3.2.2’de anlatıldığı gibi boyutsal imdirgeme (4.2) eylemi üzerinde yapıldığında,  

 Â^ �  6� Ä I^? 0% �̂ P�@HP�@H % C¼�¸@|�@¼¶� % C~�¸@|�@~�� % |�@��|�@��À �
           C¾E 7~��¼�� ��À�` % C¼¶� Æ~��� ��Ç`: % �; ���� ��À�;̀1          (4.10) 

N=2 KO SYM eylemi elde edilir.  Burada belirlenen konvansiyon KO olmayan alanlar 

içinde kullanılmıştır. 
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Aynı şekilde (4.10) KO SYM eylemini değişmez bırakacak KO süpersimetri 

dönüşümleri, KO N=1 SYM süpersimetri dönüşümlerinden boyutsal indirgeme 

yapılarak  aşağıdaki gibi elde edilir;   

 ���@ � Cð�¸@¼¶� � Cð;¸@~�� � Cð¶� �̧@¼� � Cð¶; �̧@~�       (4.11) 

          �¼� � ¸@Hð�P�@H � Cð����� ��À�` % C¾E¸@ð¶;|�@��                 (4.12) 

 �~� � ¸@Hð;P�@H � Cð;���� ��À�` � C¾E¸@ð¶�|�@��      (4.13) 

 ��� � ¾Eð�~� % ¾Eð;¼�    (4.14) 

 

Burada ð� ve ð; N=2 süpersimetrinin sabit dönüşüm parametrelerdir. ´, N=1 komütatif 

olmayan süpesimetri parametreside 6-boyutta bir Weyl spinoru olmasında dolayı 

 ´ � ¾E Qð�""ð¶;U 

 gibi verilir. Beklenildiği gibi bu dönüşümler deforme olmayan süpersimetri 

dönüşümlerine benzerdir fakat noktasal çarpımın Moyal çarpım ile yerdeğiştirmiştir.  

4.2 BOYUTSAL ĐNDĐRGEME YOLUYLA SW GÖNDERMELERĐNĐN ELDE 

EDĐLMESĐ 

Komüt olmayan ayar  teorilerin ile bilinen teoriler arasındaki bağlantının SW 

göndermesi sayesinde kurulduğunu gösterilmişti. Fakat  [2]’de sadece vekör alanların 

SW göndermeleri mevcut olduğundan kısım 3.3.3’de ayar kinetik terim ile ilgilendik. 

KO süpersimetrik ayar teorileri kapsamında ayar alanı ile aynı çokluda bulunan 

alanların SW göndermeleri farklı yollar izlenerek elde etmeye çalışıldı [26].  

 

6 boyutlu bir teori için SW göndermesinin sonuçları � mertebesine kadar  

 ���0�1 � �� % �̂ �	x«�	� 5x�� � Px�¬ � �0�;1       (4.15) 
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ve  

 3�0�� 31 � 3 � �̂ �	x«5	3� �x¬ � �0�;1        (4.16) 

olarak yazılabilir. Ayar alanların boyutsal indirgeme sonucunda  kompaktifiye edilen 

koordinatlardaki bileşenlerinin (6 boyutlu bir model için 4.ve 5. bileşenleri) indirgenen 

boyutta skaler alanlar gibi davrandıklarını biliyoruz. Bu bakımdan 6 boyutta ifade 

edilen SW göndermesine boyutsal indirgeme uygulandığında ayar alanının ve skaler 

alanların SW çözümünü vermelidir. Doğal olarak SW göndermesinin boyutsal 

indirgemesi orjinal 

 ��@0�1 � �@ % �̂ �Å�¨�Å� 5��@ � P�@© � �0�;1      (4.17) 

göndermesini verir. Ayrıca ayar grubunun adjoint gösteriminde olan düşük boyuttaki 

skaler alanın SW göndermeside 

 �� � � % �̂  �
�«�
 � 05� �  |�1�¬ � �0�;1      (4.18) 

olarak elde edilir. Yukarıda verilen SW göndermeleri deformasyon parametresinin (4.7) 

formunda seçilmesi durumunda  elde edilir. 

 

Bu sonuç deformasyon parametresinin neden böyle seçildiğine bir açıklık getirir.  (3.85) 

göndermesi ve bu göndermenin (3.88)’de verilen çözümü her boyutta geçerli olmalıdır. 

Dolayısıyla herhangi bir boyutta yazılan genel çözüme boyutsal indirgeme 

uygulandığında (4.17)’de görüldüğü gibi çözüm düşük boyutta da aynı formda 

olmalıdır. Buda � deformasyon parametresinin (4.7)’de olduğu gibi seçilmesi 

durumunda mümkün olur. 

 

 Boyutsal indirgeme sonucunda Yang-Mills alanları skaler alanlara bağladığından 

(coupling), ayar değişmez biçimde ayar alanlarına bağlanan KO skaler alanlar bilinen 

ayar alanları ve bilinen skaler alanlar türünden ifade edilmelidir. Diğer bir ifadeyle �� � ��0�� �1 olmalıdır ve [2]’deki orjinal durumda olduğu gibi, teorinin ayar 

değişmezliğinin korunması için (4.18)’te bulunan  �� skaler alanının doğrudan SW 

göndermesini veren,     
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 ��0�� �1 � v���0�� �1 � ��0� � ��� � � ��1                                    (4.19) 

ilşkisini sağlamalıdır.  

 

Bir ayar teori dahilindeki ayar alanlara ayar değişmez yolla bağlanan her alan için 

benzer bir argüman öne sürülebilir. Dolayısıyla Ñ�  Weyl spinoruna (4.19) koşuluna 

benzer bir koşul konabilir. Böyle bir koşul Weyl spinoru için,      

 Ñ� � Ñ % �̂ �	x«�	� 05x � |x1Ñ¬ � s0�;1       (4.20) 

SW göndermesini verir. 

 

Açık ki 4 boyutta ~�  ve ¼� komüt olmayan N=2 Süper Yang-Mills alanlarının SW 

göndermeleri aynı formdadır; 

 �� � � % �̂�
�«�
 � 05� � |�1�¬ � s0�;1       (4.21) 

          � �  % �̂ �
�«�
 � 05� � |�1¬ � s0�;1                  (4.22) 

 

Deformasyon parametresi (4.7)’de olduğu gibi seçilmesi durumunda (4.20)’nin boyutsal 

indirgemesi (4.21) ve (4.22) ilişkilerini vererek bu sonuçların birbirleri ile uyumlu 

olduğunu gösterir. 

 

(4.15) ve (4.20) ve (4.17), (4.18), (4.21) ve (4.22) göndermeleri sırasıyla N=1 KO SYM 

teorinin bileşen alanlarının ve N=2 KO SYM teorinin bileşen alanlarının SW 

göndermlerini verir. Bununla beraber burada elde edilen SW göndermleri [6]’da U(1) 

durumu için N=1 süpersimetrik ayar teorisi için ve [7]’de abelyen olmayan durum için 

bulunan sonuçlarla tam bir uyum içindedir. Belirtmek gerekir ki  yöntemimiz oldukça 

basittir ve [6,7]’de göndermeleri elde etmek için kullanılan yöntemler birbirinden 

tümüyle farklıdır. 

 

Diğer yandan, bir süpersimetrik ayar teorisindeki KO bileşen alanların ayar alanlara ve 

bilinen partnerlerine olan bağlılığına olan kabul, �� ayar alanının SW göndermesinin 

boyutsal indirgemesinin  doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu bakımdan yukarıdaki  
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gözlem  ayar alanına bağlanan KO bileşen alanlar için teori  süpersimetrik olsun 

olmasın genelleştirilebilir.    

4.3 DEFORME SÜPER DÖNÜŞÜMLER 

Altı boyutlu KO SYM bileşen alanların (4.15) ve (4.20) SW göndermelerini elde 

ettikten sonra,   (4.2) eylemi bilinen bileşen alanlar türünden, 

 Â� � 6�Ä I�? î% �̂ P�²P�² % �; ÑÁÒ�|�Ñ % �̂ ��� 7�×�«�×�� ���¬ %
           �̂ ���«P�² � P�²¬:  � �̂ ��� 7�; ÑÁÒ�« P	x � |�Ñ¬ � ÑÁÒ�«P�	� |xÑ¬:ï        (4.23) 

olarak ifade edilir. 

4 boyutta N=2 SYM eylemi iki farklı rota kullanılarak elde edilebilir. Sözkonusu eylem, 

(4.23) eyleminden boyutsal olarak indirgeyerek elde edilebileceği gibi gibi  (4.10) 

eylemine (4.17), (4.18), (4.21) ve (4.22)’de verilen SW göndermeleri uygulanarak da 

elde edilebilir.  

 

Eylemi elde ederken izlenilen her iki yolda aşağıdaki sonucu verir, 

 Â^ � 6� Ä I^? Æ% �̂ P@H¨P@
 � PH�© � �;  |@�À¨P@
 � |��© � �; |@�¨P@
 � |��À© %
          �; h�� �Ài«|
�� |� �À¬  � ��� P
�¨P@H � P@H©  � �̂  P
�¨|@� � |@�À© �
          �� h�� �Ài«P
�� h�� �Ài¬ �; ¼ ¸@¨P@
 � |�¼ © � �; ~ ¸@¨P@
 � |�~ © �
          �̂ ¼ ¸@¨P
�� |@¼ © � �̂ ~ ¸@¨P
�� |@~ ©  � �¾;; «P
�� ¼ ¬h~� � i– �¾;; «P
�� ~¬h¼� � i �
          �; ~«|
¼� |�� ¬ % ¾;; ¼ «|
~� |�� ¬Ç                                    (4.24) 

Açıkca görülebileceği gibi (4.23) ve (4.24) eylemleri bilinen SUSY dönüşümleri altında 

değişmez kalmaz [7]. Bu sorunun üstesinden gelmek için ��  KO SUSY jenaratörleri 

deforme edilebilir. Bu tür deformasyonlar Abelyen KO süpersmetrik ayar teorileri için 

Kaynak [6,8]’de çalışılmıştır. 
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[6]’da kullanılan yol izlenerek deforme süpersimetrik ayar teorileri eylemlerini 

değişmez bırakan deforme süpersimetri jenaratörler yapılandırılabilir. Bu yaklaşımın 

ışığında �� süpersimetri jenaratörü   

 �� �	
���������������������� � � �� � ��        (4.25) 

formunda olsun. Burada �� bilinen süpersimetri dönüşümlerini,  �� ise � mertebesinde 

deforme süpersimetri jenaratörünü ifade eder. Bu bağlamda, KO Â� eyleminin KO �� 
SUSY dönüşümleri altındaki değişmezliği Â eyleminin yeni deforme � SUSY 

dönüşümleri altında değişmezliğine SW göndermesi aracılığıyla gönderilebilir: 

 ��Â�W¿�X � " W�	
����������������������X� Â W¿ q �X� "       (4.26) 

Burada ¿�  ve  ¿  ayar alanlarıda ifade eden tüm komütatif olmayan bileşen alanları ve 

onların bilinen alanlarını ifade eder.      

Bileşen alanların SW göndermeleri ile doğru SUSY dönüşümlerini elde etmek için KO 

süpersimetri dönüşümlerini 

 �� �� � ��    
olarak ifade edelim. Burada ��, KO ¿�  alanının süpersimetri dönüşümünü tanımlar. SW 

göndermesi dönüşümün her iki tarafına  mertebesine kadar uygulandığında; 

 �� � ��¿ � ��¿0�1 �  �� � s0�;1   � � � �0�1 � s0�;1        (4.27) 

olduğu bulunur.  (4.27)’de � mertebesine göre terimler eşleme yapıldığında aşağıda ki 

sonuçlara ulaşılır; 

 ��¿ � � � ��¿0�1 � ��¿ � �0�1  
burada ¿� � ¿ � ¿0�1 �  â � �� � � � �0�1 �  â   ve ¿0�1� �0�1 SW göndermesi 

yapıldıktan sonra ki � mertebesine kadar olan terimlerdir. Burada ��¿ � � doğrudan 

süpersimetri dönüşümleridir.  Ayrıca ¿0�1 , ¿ bilinen bileşen alanının ve bu alanın 

türevlerinin bir polinomu olduğundan ¿0�1’in �� süpersimetri dönüşümleri bilinir. 
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Buradan  hareketle ��  jenaratörü jenerik bir ¿ alanı üzerine ��¿ � �0�1 % ��¿0�1 
olarak etki eder. Bu bağlamda bileşen alanların deforme süpersimetri dönüşümleri; 

  v¿ � � � �0�1 � ��¿0�1 
olarak yazılır. 

 

Deforme SUSY dönüşümleri 6 boyutlu KO N=1 SYM için yukarıda verilen adımlara 

izlenerek elde edilebilir.Aşağıda ��� alanı için verilen   

 ���� � % �; 7ÑÁ�Ò�´ % ´¶Ò�Ñ�: 

         0�� � ��17�� � ��0�1:    �   % �; W0ÑÁ � ÑÁ 0�1XÒ�´ % ´¶Ò�WÑ � Ñ0�1X �
          �̂  �	x ��0«�	� 5x�� � Px�¬1   

 ���� � % �; WÑÁ 0�1Ò´ % ´¶Ò�Ñ0�1X � �̂ �	x0«���	� «�	 � 5x�� � Px�¬ �          «�	 � 05x � |x1���� % |����x¬1 

adımlarının ardından, ayar alanı için deforme SUSY dönüşümlerinin �� kısmı aşağıdaki 

gibi elde edilir. 

 ���� � �
��	x0«�	� |�0ÑÁÒx´ % ´¶ÒxÑ1¬ � «ÑÁÒx´ % ´¶ÒxÑ� 5	�� � P	�¬1   (4.28) 

Aynı adımlar diğer bileşen alanlar içinde takip edilerek  deforme SUSY dönüşümlerinin �� kısmı bulunur. KO N=1 SYM bileşen alanlarının deforme SUSY dönüşümleri  

   ��� � % �; 0ÑÁÒ�´ % ´¶Ò�Ñ1 � �
��	x0«�	� |�0ÑÁÒx´ % ´¶ÒxÑ1¬ � «ÑÁÒx´ %             ´ ¶ÒxÑ� 5	�� � P	�¬1     (4.29) 

  �Ñ � Ô�²P�²´ � �; �	x0Ô�²«P�	� P²x¬´ � �̂ �	x«ÑÁÒx´ % ´¶ÒxÑ� 0�� �
            *�1Ñ¬ % �̂ «�	� hÑÁ Òx´ % ´¶ÒxÑ� Ñi¬ 1     (4.30) 

 �ÑÁ � %´¶Ô�²P�² % �; �	x 7´¶Ô�²«P�	� P²x¬ % �̂ «ÑÁÒx´ % ´¶ÒxÑ� 0�� � *�1ÑÁ¬ �
           �̂ «�	� hÑÁ Òx´ % ´¶ÒxÑ� ÑÁi¬:      (4.31) 
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olarak verilir. 

 

Deforme dönüşümler doğrudan KO eylemi değişmez bırakan ,��Â�W¿�X � " KO SUSY 

dönüşümlerinden elde edildiğinden Â0¿� �1 eyleminin bu dönüşümler altındaki 

değişmezliğini kendiliğinden garanti eder. (4.23) deforme  N=1 SYM   eylemi (4.29-

4.31) deforme SUSY dönüşümleri altında incelendiğinde bu dönüşümler altında 

eylemin değişmez kaldığı görülecektir.  

 

Ayrıca belirtilmeli ki yukarıda verilen dönüşümler (4.15) ve (4.20)’ de verilen SW 

göndermeleri ile uyum içindedir. Bu uygunluk sözkonusu SW göndermelerini  (4.5) ve 

(4.6) dönüşümlerine uygulayarak görülebilir. 

 

N=1 KO SYM eylemine ait deforme dönüşümler ise yukarıda bahsedilen iki eşdeğer 

yoldan herhangi biri izlenerek elde edilir. (4.29-4.31) dönüşümlerinden boyutsal 

inidirgeme yapılarak yada  (4.11-4.14) dönüşümlerine SW göndermesi uygulanarak elde 

edilen ve N=2 KO SYM eylemini değişmez bırakan dönüşümler ise  

 ��@ � Cð� @̧¼¶ � Cð; @̧~� � Cð¶� �̧@¼ � Cð¶; �̧@~ � �̂ �
�0¨ð� 
̧¼¶ � ð; 
̧~� �
          ð¶� �̧
¼ � ð¶; �̧
~� 5
�@ � P�@© � «��� |@0ð� 
̧¼¶ � ð; 
̧~� � ð¶� �̧
¼ �          ð¶; �̧
~1¬1      (4.32)           

 �¼ � ¸@Hð�P@H � Cð�h�� �Ài % C¾E¸@ð¶;|@� � �; �
�0ð�¸@H¨P@
 � PH�© �
          C¾Eð¶;¨P@
 � |��© � ð�«|
�À� |��¬  � �; ¨ð� 
̧¼¶ � ð; 
̧~� � ð¶� �̧
¼ � ð¶; �̧
~� 05� �
          |� 1¼© � �; ¨�
 � �ð� 
̧¼¶ � ð; 
̧~� � ð¶� �̧
¼ � ð¶; �̧
~� ¼�©1      (4.33) 

          �~ � Cð; @̧P@H � Cð;h�� �Ài � C¾E¸@ð¶�|@� � �; �
�0ð;¸@H¨P@
 � PH�© �
          ð;«|
�� |��À¬ % �; ¨ð� 
̧¼¶ � ð; 
̧~� � ð¶� �̧
¼ � ð¶; �̧
~� 05� � |� 1~© %
          �; «�
 � �ð� 
̧¼¶ � ð; 
̧~� � ð¶� �̧
¼ � ð¶; �̧
~� ~�¬1                                              (4.34) 

         �� � ¾Eð�~ % ¾E ð;¼ � �̂ �
�0¨ð� 
̧¼¶ � ð; 
̧~� � ð¶� �̧
¼ � ð¶; �̧
~� 05� �
          |� 1�© % C¨�
 � �ð� 
̧¼¶ � ð; 
̧~� � ð¶� �̧
¼ � ð¶; �̧
~� ��©1    (4.35) 
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olarak verilir ve bu dönüşümler (4.24)’de verilen N=2 doforme SYM eyleminin 

süpersimetrik değişmezliğini garanti eder. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada ekstra boyutların basit yolla KO süpersimetrik ayar teorilerinde 

kullanımını tartıştık. Bu yaklaşım aşağıdaki iki sonucu vermiştir; 

 ��0�1 � ��p����0�1 � ��0� � �p��1         (5.1) 

ve 

 ��0���1 � ��p����0���1 � ��0� � �p���� � �p��1        (5.2) 

Burada (5.1) [2]’de ayar alanları için elde edilen orjinal denklem, (5.2) ise ayar 

değişmez bir teoride ayar alanı olmayan KO �� alanlara ait denklemdir. Yalnız, yüksek 

boyutlu modeller ile düşük boyutlu modeller arasında ki uygunluğu sağlamak ve 

boyutsal indirgeme sonucu düşük boyutlarda orjinal SW göndermelerini elde etmek için 

deformasyon parametresi (4.7)’de olduğu gibi seçilmelidir. 

 

Orjnal SW-göndermesinin boyutsal indirgemesi, ��  komütatif olmayan alanların, bu 

alanın bilenen partneri �  alanına ve �  ayar alanına bağlı olduğunu doğrudan ispatlar. 

Bu çözümler aynı zamanda bileşen alanlar için yazılabilecek SW göndermesinin 

çözümleridir. Tüm bulgular bir KO SYM teorideki diğer bileşen alanlar için bir SW 

göndermesi yazılabilmesine olanak verir.  Buradan  hareketle 6 boyutta  KO N=1 SYM 

teorinin bileşen alanlarının ve  4 boyutlu KO N=2 SYM teorinin bileşen alanlarının SW-

göndermelerini verdik.  

 

Sonuçların, boyutsal indirgeme ve SW göndermelerinin uygulanma sırasında tümüyle 

bağımsız olduğunu belirmekte yarar görüyoruz. Bu gözlem 6 boyutta KO N=1 SYM 

eylemi ele alınarak komütatif bir diagram ile gösterilebilir, 
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Tablo 5.1 Komütatif Diagram 

 

Diğer yandan süpersimetrik değişmezliği sağlayacak dönüşümleri veren genel bir 

yöntem verilmiştir. KO SYM model SW göndermesi kullanılarak bilinen alanlar 

türünden ifade edildiğinde süpersimetrik değişmezliği kırmamak için süpersimetrik 

dönüşümlerde aşağıdaki gibi uygun şekilde deforme edilmelidir, 

 �� �	
���������������������� � � �� � ��  

SW göndermeleri bilinen bileşen alanların deforme SUSY dönüşümlerinin 

yapılandırılmasında genel bir yöntemi bu çalışma kapsamında verdik. Bu dönüşümler 

SW göndermeleri ile uyumludur ve yapısal olarak SW göndermesi uygulanan bir KO 

eylemi değişmez bırakır. Bu  çalışma kapsamında kabuk üstü formülasyonda 6 boyutlu 

KO N=1 SYM ve 4 boyutlu KO N=2 SYM olamak üzere iki örnek verdik. Her iki örnek 

için SW göndermesi sonucu elde edilen ilgili  eylemleri değişmez bırakan deforme 

SUSY dönüşümlerini elde ettik. 

 

Burada deforme SUSY dönüşümlerini elde etmede kullanılan yöntem oldukça geneldir. 

Bu bağlamda bu yöntemin süpergravite gibi diğer KO süpersimetrik modellere 

genelleştirlebileceğini umuyoruz. 

 

KO d=6 N=1 

SYM Eylem 

d=6 N=1 deforme 

SYM Eylem 

SW  

KO d=4 N=2 

SYM Eylem 

d=4 N=2 deforme 

SYM Eylem 

B.

Đ. 

SW 

B.

Đ. 
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EKLER 

EK A. POINCARÉ CEBRĐ 

Süper Poincaré cebrini oluşturmaya başlamadan önce Poincaré cebrini ve Lorentz 
temsillerine hatırlatmakta yarar görüyoruz. Poincaré grubu, dört �� momentum ve altı �� Lorentz jenaratörünün yanında belirli sayıda B iç simetri grup  jenaratörlerini 
içerir ve Poincaré cebri ise bu jenaratörlerin aşağıda ki komütasyon ilişkilerinden 
oluşur;  

 h��� ���i � G���� � G����� % G���� % G���� 

 h��� ���i � G���� % G���� 

 h��� �i � "                                                                                                             

 �T�� T�� � CÉ��Å TÅ 

 hT�� ��i � hT�� ��i � "                                                                                      (1) 

 

Spinor  durumlarını ifade eden Lorentz temsilleri ise temel olarak; 
• (0,0) spin-0 � skaler alanından, 
• (1/2,0) spin-1/2 sol elli bir ¼· Weyl spinorundan, 
• (0,1/2) spin-1/2 sağ elli bir ¼¶·¡  Weyl spinorundan, 
• 0D+E�"1�0"�D+E1 spin-1/2 ~ Dirac alanınından    

oluşur. Diğer tüm gösterimler yukarıda verilen gösterimlerin çarpımları ile bulunabilir. 
 

Burada Yunan alfabesinden alınan 0���� - - ��¡ ��¡ � - - 1 indisleri Weyl spinorlarının 
bileşenlerini tanımlar ve bir yada iki değerini alır. Latin alfabesinden alınan (m,n,..) 
indisleri Lorentz dört-vektör indisleridir ve birden dörde kadar değer alır. (i,j,..) büyük 
karakterleri iç uzayın indisleridir ve 1’den N≥1’e kadar olan değerleri alır.  
 

Önceki bölümde belirtildiği gibi,  süpersimetri Relatvistik Alan Teorisinin simetrilerinin 
genişletilmesine yönelik araştırmaların sonucunda ortaya çıktı. Daha geniş bir simetri 
cebiri elde etmek  için Coleman-Mandula teoreminde sıyrılmak gerekiyor.  Eğer cebirde 
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antikomütasyon ilişkilerini kullanmak serbest olursa, Coleman-Mandula teoremi devre 
dışı kalır. 
En basit genişletme antikomüt  iki Weyl spinoru kullanarak yapılabilir.  Bu antikomüt 
operatörler  bir Lie grubu üretmediklerinden artık Coleman-Mandula ‘no-go’ teoremi 

onları yönetemez. «µ� µ�¬  antikomütasyonu Lorentz dönüşümleri altında 0�; � �;1 gibi 

dönüştürür, buda �� momentum operatöründen daha fazlası değildir.  Bu jenaratörler 
skaler olmadıklarından, süpersimetri  bir iç simetri değil bir uzay-zaman simetrisidir.  
Bu bağlamda, süpersimetri Poincaré simetri cebirinin antikomüt spinor jenaratörlerlerce 
genişletilmesi olarak tanımlanır ki bu da uzay ve zamanın 4 boyutuna yeni fermiyonik 
boyutlar ekleyerek uzay ve zamanı genişletmek anlamına gelir. 
  
Süpersimetri jenaratörlerinin özelliklerini çıkarmak için aşağıda verilen Jacobi 
özdeşliklerinden yararlanılabilir; 

  �hT�� T;iTS� � �hTS� T�iT;� � �hT;� TSiT�� � " 

 �hP�� T;iTS� � �hTS� P�iT;� � �hT;� TSiP�� � "  

 h«P�� P;¬TSi � «hTS� P�i� P;¬ % «hP;� TSi� P�¬ � " 

 h«P�� P;¬� PSi � h«PS� P�¬� P;i � h«P;� PS¬� P�i � "                                                 (2) 

Burada B bozonik jenaratörleri, F fermiyonik jenaratörleri gösterir kısaltmalardır. 
Bozonik operatörlerin çift, fermiyonik operatörlerin tek operatörler oldukları 
düşünülürse; 

 h�C�6� �C�6i � �C�6 

 h�C�6� 6fýi � 6fý 

 h6fý� 6fýi � �C�6                                                                                                   (3) 

koşullarını sağlamaları gerekir.  
 
(2)’de verilen Jacobi özdeşliklerinden ve (3)’de verilen koşulları kullanarak µ·�  
süpersimetri jenaratörü ve �� jenaratörü arasındaki komütasyon ilişkisi elde edilebilir. 
Jenaratörlerin komütasyon özelliklerinden; 

 �µ·� � ��� � 0I�1·¹µ·�                                                                                         (4) 

formunda olması beklenir. Uygun Jacobi özdeşliği kullanıldığında I� için; 

 hI�� I��i¹· � G��0I�1¹· � G�0I��1¹· % G��0I�1¹· % G�0I��1¹·                  (5) 

ilişkisi bulunur. Bu sonuca göre,   0I�1¹·  Lorentz cebrinin bir gösterimi olduğu açıktır.  
Dolayısıyla süpersimetri jenaratörü ve Lorentz jenaratörü arasındaki komütasyon 
bağıntısı; 

 �µ·� � ��� � �; 0¸�1·¹µ·�                                                                                       (6) 
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olarak elde edilir. Benzer bir yol izlenerek, µ süpersimeteri jenaratörünün tüm 
komütasyon ve antikomütasyon ilişkileri aşağıdaki gibi bulunur; 

 �µ·� � ��� � hµ�·¡ �� ��i � " 

 hµ�·¡ �� ��i � % �; µ�·¡ �0 �̧�1·¡¹¡
 

         �µ·� � TÅ� � 0�Å1�� µ¹�  

 hµ�·¡ �� TÅi � %0�Å̀1� �µ�¹¡ �                                                                                             

 ¨µ·� � µ�¹¡ �© � E0¸�1·¹¡ ����� 
 �µ·� � µ¹� � � E»·¹��� 

 ¨µ�·¡ �µ�¹¡ �© � %E»·¡ ¹¡ ���         (7) 

EK B. GAMA MATRĐSLERĐ VE SPĐNORLAR 

Spinorları blok yapılar olarak gösterebiliyoruz; 

 Ñ � �¼~��                                                                                                      (1) 

Burada 2 boyutlu ¼ ve ~� dalga fonksiyonları sol ve sağ elli Weyl spinorları olarak 
adlandırlırlar. Sol elli Weyl spinorları noktasız indislerle gösterilirken sağ elli Weyl 
spinorları noktalıdır; 

 ¼ � î¼�¼;ï � ¼·   �     ~� � �~��¡~�;¡� � ~�·¡                                                                    (2) 

Đndisler alta indirilebilir ve üste kaldırılabilirler; 

 ´·¹ � 7 " D%D ": � W´·¹X
�      q       ´ ¶ � ´·¹¡¡ � 7" %DD " : � 7´·¹¡¡ :
�                (3) 

Đndisler üzerinden toplama ise noktasız indisler için sol üstten sağ alta olmak üzere 
yukarıdan aşağıya, noktalı indisler için sol alttan sağ üste olmak üzere aşağıdan 
yukarıya doğrudur.  
 ¸ matrislerini  sağ ve sol elli Weyl spinorları karıştırmalarından dolayı; 

 ¸@ � ¸·¹¡@   q    �̧@ � �̧@·� ¹                                                                                       (4) 

olarak gösterilir. (4) eşitlikleri birbirleri ile; 
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 �̧@·� · � ´·¹´·¹¡¡ ¹̧¹¡@  q   ¸··¡@ � ´·¹´·¹¡¡ �̧@¹� ¹                                                          (5) 

ilişkileri ile bağlantılıdır. Sağ ve sol elli Weyl spinorları 0~·1` � ~�·¡   kompleks 
eşlenikliği ile ilintilidir. 
 
Spinorlar üzerine herbiri serbestlik derecesini yarıya indiren iki tip projeksiyon 
uygulanabilir. Đlk olarak, Dirac spinoru üzerine sağ yada sol ellilik koşulu, 

 ~ � �; 0D ê Ò�ß� 1~           (6) 

konabilir. Bu koşullar, Dirac spinorunun sağ yada sol elli Weyl bileşenlerinden birini 
öldürür ve serbestlik derecesini yarıya indirir. 
 
Đkinci olarak ise Dirac spinoru üzerine bir reel olma, 

 ~ � É~��          (7) 

koşulu konabilir. Dirac spinorunun yük eşlenikliğini almak Dirac denkleminde yük 
işaretini tersi ile değiştirir. Bunu yapmak bir parçacığı anti parçacığı ile değiştirmek 
anlamına gelir. Şöyleki, bu operasyon spinorun ~� � ~À�� Dirac eşleniği alınarak ve  
onu soldan É � C���; yük eşlenik matrisi ile çarparak  gerçekleştirilir.  
 
Bu bağlamda Majorana spinoru kendi yük eşleniği ile aynı olan Dirac spinorudur 
kısacası antiparçacığı kendisidir.  
 
Majorana spinorlarını Weyl tabanında  

 0Ñ	� 1· � � ¼·�~��·¡ � � É	~�	� �  0C¸; �̧�1·¹ "" 0!Á̧ ;¸�1¹¡·¡ " î~¹¼¶¹¡ ï �  0!Á̧ ;¸�1~¹0!Á̧ ;¸�1¹¡·¡ ¼¶¹¡ " 

olarak gösterilir. Buradan spin matrislerinin çarpımlarının; 

 0C¸; �̧�1·¹ � 7" %DD " :#$ � �#$ 

         0C¸; �̧�1·¡ ¹¡ � 7" %DD " :·¡ ¹¡ � ´·¡ ¹¡  
olduklarını buluruz.  
 
Dolayısıyla yük eşleniğini alarak ¼ ve ~’nin yerleri yer değiştirmiş olur; 

 0Ñ	� 1· � î~·¼¶·¡ ï                                                                                                      (8) 

Buradan ¼ � ~ olduğundan bir Majorana spinoru; 

 Ñ	� � î¼·¼¶·¡ ï        (9) 
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olarak gösterilebilir.  
 
Bir ~ Dirac spinoru,  aşağıda verilen Dirac denklemince tanımlanır ve bir fermiyonu 
ifade eder ; 

 7WC5@ % f�@X�@ % n: ~ � "                                                                           (10) 

Burada �@ antikomüt «�@ � �H¬ � %EG@H ilişkisine sahip Dirac matrislerdir. G@H metrik 
tensördür. Dirac gösteriminde γ  matrisleri; 

 �� � 7D "" %D: q  �@ � î " �̧% �̧ " ï                                                                     (11)    

gibi yapılandırılabilir. Burada i=1,2,3 ve σ’lar ise Pauli spin matrislerdir.  
 
Süpersimetride denklem sistemleri matrislerin Dirac gösterimi kullanılarak 
gösterilebileceği gibi Weyl (chiral) gösterimde de ifade edilebilir. Weyl gösteriminde 
ise �  matrisleri; 

 �@ � 7 " ¸@�̧@ " :                                                                                                  (12) 

olarak ifade edilir.  Burada ¸@ � 0%D� ¸�1, �̧� � ¸� � �̧� � %¸�. Spinorlar ise Weyl 
elemanları en genel olarak (1)’de olduğu gibi gösterilebilir. (1) ve (12) spinor ve gama 
matris yapıları kullanılarak denklem sistemleri Weyl bazında yazılabilir. Her iki 
gösterimde aynı şeyleri ifade etmekle beraber Pauli spin matrsileri baz alınarak yapılan 
Weyl gösterimi hesaplamalarda kolaylıklar sunduğundan tercih edilir.  

EK C. ÖZDEŞLIKLER VE KONVANSIYONLAR 

Deforme eylemleri elde ederken ve deforme dönüşümler altında değişmezliklerin 
gösterilemsine yaralanılan özdeşlikler aşağıda verilmiştir:; 

 6�Ä �«ThÉ� |i¬ � 6�Ä « �� T¬hÉ� |i � 6�Ä h«�� T¬� Éi|           (1) 

 « Ø� h%��i¬ � «%� hØ��i¬ � %h�� «Ø�%¬i           (2) 

 6�Ä �«~� ¼¬ � 6�Ä h�� ~i¼           (3) 

Gama matris çarpımları 6 boyutta, 

 ÔÙ�Ò� � % �; 7%G�ÙÒ� � G��Ò& � Ú� �×&'()*ÒéÒ(Ò)Ò*:           (4) 

 Ò�ÔÙ� � % �; 7G�ÙÒ� % G��Ò& % Ú� �×&'()*ÒéÒ(Ò)Ò*:           (5) 

olarak verilir. Burada  Ô�² � �̂ hÒ�� Ò²i,  ´�Ù��¦�   antisimetrik tensördür. ´��;S^� �´��;S^� � D olarak verilir. 
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