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Önsöz:
Altı Yıl Sonra

1986’nın ocak ayında, yaklaşık iki yüz kuantum fizikçisi 
New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nde şu tuhaf kuantum 
meselesini müzakere etmek için bir haftalığına bir araya geldi. 
Kuantum Bilmecesi’nin ilk baskısının yayımlanmasından altı yıl 
sonra yapılan bu toplantı*1bana yeni, güncellenmiş baskı için 
uygun bir başlangıç noktası gibi geldi. Katıldığım bu toplantı 
bana geçmişteki başka bir olayı hatırlattı (bu olaydan yedinci 
bölümde bahsedeceğim). Albert Einstein, Niels Bohr, Max 
Planck, Max Born, Madame Curie, Erwin Schrödinger, Paul 
Dirac, Louis de Broglie, Hendrik Lorentz, Werner Heisenberg, 
Wolfgang Pauli ve kuantum keşfinin başka birkaç yıldızı daha 
(yaklaşık otuz kişi) 1927’de Brüksel’deki Metropol Oteli’nde 
aynı meseleyi müzakere etmek için toplanmışlardı. Takip 
eden yıllarda ise gerçekte fikir bazında bir şey değişmedi.

Elbette, 1927 konferansının bütün yıldızları vefat etti. 
Sonuncusu 1986’da doksan iki yaşındayken ölen Louis de 
Broglie’ydi (yaşını bir iki yıl eksik ya da fazla söylemiş 
olabilirim). Kuantum yirminci yüzyılın en önemli tartışma 
konularından biri haline gelmesine rağmen, yeni yıldızlar her 
nedense sayıca o kadar da fazla değil.

Yeni konferans günümüz kuantum çağının “büyük oto-
ritelerinden” biri olan Eugene Wigner’in onuruna düzen-

* 1986’da New York’ta 21–24 Ocak tarihleri arasında New York Bilimler Akade-
misi tarafından düzenlenen Kuantum Ölçme Teorisindeki Yeni Teknikler ve 
Fikirler adlı konferans.
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lenmişti ki kendisi konferansta zekâsını ve kavrayış gücünü 
sergilemesine rağmen tatmin edici fikirler sunamadı. Gizem 
hâlen devam ediyor. Schrödinger’in kedisi siyanür gazıyla 
dolmuş veya dolmamış kutu içinde hâlâ yaşıyor veya yaşa-
mıyor olabilir. Kuantum olasılık dalgası (kudaf) masum bir 
gözlemcinin onu “patlatmasını” ve böylece olasılığı değiştirip 
gözlenen bir gerçekliği aniden yaratmasını bekleyerek uzay-
da yol almayı sürdürüyor. Wigner’in arkadaşı, kendisinin mi 
yoksa kendisini ve elinde tuttuğu kuantum sistemini gözle-
yen profesörün mü sistemi gözlediğinde “kuantum olasılık 
dalgasını patlatarak” çok hoşuna giden o gerçekliği yaratıp 
yaratmadığını hâlâ merak ediyor. Ayrıca Albert Einstein, 
Boris Podolsky ve Nathan Rosen’in gerçeklik paradoksları da 
toplantıya katılanların kafasını kurcalamaya devam ediyor. 
Katılımcılar, kuantum mekaniğinin tamamlanıp tamamlan-
madığını, eğer tamamlanmadıysa onu tamamlamak için 
hangi diğer tuhaf teorinin gerekli olduğunu merak ediyorlar.

Her ne kadar John Bell toplantıya katılmamış olsa da, 
onun teoremi Dünya Ticaret Merkezi’nde süratle giden bir 
fotondan daha hızlı yankılanırken ruhu güçlü bir biçimde 
hissediliyordu. Yeni şöhretler ortaya çıkıp, daha fazla gizeme 
yol açan yaratıcı fikirler sundular.

Toplantı başkanı Daniel Greenberger bana Brüksel’deki 
ünlü 1927 Solvay toplantısına başkanlık eden Lorentz’i hatır-
lattı ki Einstein o toplantıda kuantum meselesiyle gerçekte 
ilgilenmediğini açıklamıştı. Greenberger bize 1986 yılındaki 
konferansın, Birleşik Devletler’de çok uzun zamandır kuan-
tum alanında yapılan ilk kapsamlı toplantı olduğunu söyledi. 
Benim tahminime göre ise bu konferans 1927’den bu yana 
kuantum alanında yapılan ilk toplantıdır.

Greenberger, kuantum gerçeklik teorisinin bilimin klasik 
teorilerine ters düştüğünü açıkladı. Normalde, mevcut teoriye 
dahil edilemeyen yeni fenomeni aydınlatacak yeni deneysel 
kanıtlar birkaç yıl içinde birikir. Ne var ki kuantum teorisin-
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de durum hiç de böyle değil. Yapılan özgün deneyler, tartış-
malı bir içeriğe sahip olmasına rağmen, kuantum teorisinin 
hâlâ geçerli olduğunu kanıtlamıştır. Kuantum teorisi doğru 
ve yine her zaman olduğu kadar tuhaf.

Ben UCLA’da kuantum mekaniği bölümünde okurken 
bazı örnekler vardı; bunlar kuantum mekaniğinin tuhaflığını 
gösteren, Einstein’in verdiği isimle “düşünce deneyleri”ydi. 
Schrödinger’in ünlü kedisi bunlardan biriydi. O zaman-
lar sınıfın arkasında oturan bizler profesörümüz paradok-
su açıklarken gizli gizli sırıtır, “Tüm bunlar ne kadar da 
aptalca,”*2derdik. Ancak otuz yıl sonra IBM Araştırma 
Laboratuvarları’ndaki süper iletken aletlerle yapılan deney-
lerde kedinin yaşayacağını –ve yaşamayacağını– pek sanmı-
yorduk. Bu deneylerde, “kutudaki kedi” yerine tüp içinde 
tutulan çok az miktarda manyetik akım vardı. Ancak buna 
öyle azıcık bir manyetizma deyip geçemeyiz. Bu makrosko-
bik yani büyük bir miktardır; olağan duyularımızın gündelik 
hayat içinde algılayabileceği bir şeydir. Ve tıpkı ruhani bir 
dünyada, aynı anda hem sağ hem de ölü olarak var olması 
gereken kedi gibi, bu akım parçacığı da bir gözlemci gözetle-
yinceye kadar bariyerin iki yanında da aynı anda var olmalı-
dır. Sonra, kedi gibi, bariyerin iki yanından birinde pat diye 
belirir.

Aslında konferansın ana temalarından biri kuantum tuhaf-
lığının gerçeklik kazanmasıydı. Lisansüstü öğrencileri olarak 
bizlerin bir realite haline geleceğini hayal bile edemediğimiz bir 
şeydi bu. Biz fizikçiler, kuantum mekaniğinin bırakın evrenin 
daha küçük köşeleriyle sınırlanmasını, bilakis zaman ve uzayın 
gitgide daha büyük alanlarına uygulanabildiğini keşfediyoruz.

Nitekim Kuantum Bilmecesi’nin ilk basımının üzerinden 
altı yıl geçtikten sonra kuantum meselesi daha çetin bir hale 
geldi diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz çağa 1945’ten bu 

* Okuyucularım eminim bu ünlü kediyi merak etmiştir. On birinci bölüme ge-
çip bu kedi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 
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yana “atom çağı” dense de, artık çok yakında yeni bir çağa 
gireceğimize inanıyorum. Bugün aslında “kuantum çağı” 
denmesi gereken bir devirde yaşıyoruz. Bunun birçok örne-
ğini görmek için modern teknolojiye bakmanız yeterli. Bugün 
Amerika’da satın alınan bir televizyon alıcısı, kendi oyununu 
oynayan küçük devinim kuantumu olmaksızın çalışamaz. 
Performans sanatçısı Laurie Anderson’un “dijital” diye isim-
lendirdiği bir çağda yaşıyoruz. Bir aleti açmaktan veya kapat-
maktan bahsediyoruz. Bu, ya her şeydir ya da hiçbir şey; bir 
devinim kuantumu ya sıfırla ya da birle sonuçlanır, ikisinin 
arası olmaz.

Biraz da bu baskıdaki yeniliklerden söz edeyim. Yeni bir 
bölüm ekledim: on beşinci bölüm. Bu bölümde bu kitabın 
birinci basımından bu yana gerçekleşen iki yeni keşiften söz 
edeceğim. Yeni fikirler benim çok ilgimi çektiği için, bu yeni 
düşüncelerin anlaşılabilmesi için üzerlerinde çok durdum. 
Her zaman olduğu gibi, bu kavramların bilimle hiç ilgisi 
olmayan okuyucular tarafından bile anlaşılabilmesi için elim-
den geleni yapacağım. Bu fikirlerin ana temasının zaman ve 
uzay anlayışımızla ilgili olduğunu söylemeden geçemeyece-
ğim. Einstein’ın eski uzay-zaman ikiliği bugün daha farklı 
algılanıyor. İlişki kurabileceğimiz paralel dünyalar olabilece-
ği düşünülüyor. Bu dünyada bile gelecek bize ulaşıp gerçek-
liğe ilişkin algılarımızı değiştirebilir.

Kitabın ilk basımındaki ilk on dört bölümü okuduysanız 
sorun yok. Bu basımda tek bir kelimesi bile değiştirilmedi. 
Ancak on beşinci bölüm yeni ve önceki bölümlerden bile 
daha tuhaf olabilir. Bu yeni fikirlerden neler çıkacağını kimse 
bilmiyor. Kuantum çağında tanık olduğumuz fenomenler 
hâlâ herkesin anlayamayacağı kadar tuhaf kalmayı sürdü-
rüyor. Fakat yarın artık bugündür ve eğer zaman ve uzayla 
ilgili bu fikirler doğruysa yirmi birinci yüzyıla girerken bir 
mucizeler çağına geçiyor olabiliriz.

Fred Alan Wolf
San Miguel de Allende, Meksika
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Aralık 1987

Giriş

Günümüz literatüründe sık sık karşınıza çıkan “kuantum 
sıçraması” terimi hem gerçek hem de mecazi anlamda bir 
sıçramayı anlatır. Gerçek anlamda kuantum sıçraması bir 
madde parçacığının bir yerden başka bir yere devinirken 
yaptığı küçük fakat şiddetli sıçrayıştır. “Yeni fizik”, yani 
kuantum fiziği, fiziksel evreni oluşturan tüm parçacıkların 
ya bu şekilde hareket etmesi ya da varlıklarının son bulması 
gerektiğini gösteriyor. Atomlar ve atom-altı parçacıklardan 
oluştuğumuz için, bizim de “kuantum sıçraması yapıyor 
olmamız gerekiyor.”

Mecazi anlamda kuantum sıçraması yapmak ise risk 
almak, yanında rehber olmadan meçhul bir bölgeye gitmek 
anlamına gelir. Böyle bir girişim, en iyi ihtimalle sonu belirsiz 
bir maceradır. Ayrıca yine bu ifade kimsenin cesaret edeme-
diği bir şeyi göze almak anlamına da gelir. Fakat hem sizler 
hem de ben böyle riskleri almaya gönüllüyüz. Ben bu kitabı 
yazmayı, fizikçi olmayan sizler de alıp okumayı göze aldınız. 
Meslektaşlarım beni böyle bir işin imkânsız olduğu husu-
sunda uyardılar. “Sağlam bir matematik eğitimi olmayan hiç 
kimse kuantum fiziğini anlayamaz,” dediler.

Kuantum mekaniğinin altında yatan gerçekliği keşfeden 
bilimciler için de kuantum sıçraması belirsiz ve riskli bir 
maceraydı. Belirsizlik kelimenin tam anlamıyla gerçekti. Bir 
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atomik parçacığın kuantum sıçraması yapması garanti değil-
dir. Bu derece küçük madde parçacıklarının hareketlerini 
mutlak bir kesinlikle bilmek mümkün değildir. Aslına bakar-
sanız, bu durum da Belirsizlik İlkesi denilen yeni bir fizik 
yasasına yol açtı. Ancak bu tarz yeni yasalar riskliydi ve risk 
de bilimcilerin sağduyularına yönelikti. Yeni fizik tuhaf ve 
büyülü bir yeraltı dünyasını açığa çıkardı. Fizikçilere düzen 
kelimesinin yeni bir anlamını gösterdi. Yeni fiziğin temeli 
haline gelen bu yeni düzen, madde parçacıklarında bulun-
muyordu. Daha çok fizikçilerin kafasındaydı.

Bu da fizikçilerin fiziksel dünyayla ilgili önyargılı gö- 
rüşlerinden vazgeçmeleri gerektiği anlamına geliyordu. 
Günümüzde, maddenin kuantum yapısının keşfinden yak-
laşık seksen yıl sonra, fizikçiler daha önceden dokunulmaz 
olduğunu düşündükleri her şeyi yeniden ele almak zorunda-
lar. Kuantum dünyası hâlâ sürprizlerle dolu.

Bu kitap kuantum mekaniği denilen yeni fiziğin hem tarihi-
ni hem de kavramlarını anlatıyor. Kitapta, olağan deneyim-
lerde ayakları en az yere basan, en soyut kavramlar hayal 
gücüne dayanarak gösteriliyor. Bu şekilde, gerçek olan meca-
zen anlatılıyor. Tarihi olaylar silsilesi ve hayal gücüne dayalı 
kavramlar baştan sona öykü biçiminde akıyor. Bu sayede 
hiç matematik bilgisi olmayan okuyucularıma bile ulaşmayı 
umut ediyorum.

Bir örnek vereyim. Kuantum fizikçileri, bir fizikçinin 
atomdan yapılma her gözlem eyleminin atomu altüst ettiğini 
keşfettiler. Peki, bu nasıl oluyor?

Çaya davet edildiğinizi düşünün. Sürpriz: Daveti son 
derece küçük periler veriyor! Onların küçücük peri evleri-
ne sıkışmak zorunda kalacaksınız. Hoş geldiniz. Başınıza 
dikkat edin çünkü odaların tavanları pek yüksek değil. 
Adımlarınıza da dikkat edin zira perilerin çok ufak mobilya-
ları var. Dikkatli olun… Oh pekâlâ, çok geç. Minicik bir çay 
fincanını ezdiniz bile.




