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1. Kuantum devrimi ve ça¤dafl
uygarl›k

K
lasik fizik paradigmas› çer-
çevesinde tüm fiziksel sü-
reçler önceden istenilen ke-
sinlikte kestirilebilir. Örne-
¤in, bir uyduyu dünya çevre-

sine yerlefltirmek istesek, istedi¤imiz
uzakl›ktaki bir yörüngeye yerlefltirebili-
riz. Ya da bir roketin atefllendikten sonra
izleyece¤i rotay›, bir süre sonra varaca-
¤› noktay› kesin olarak hesaplayabiliriz.
Roketin h›z›n› ve rotas›n› etkiyebilecek
de¤iflkenleri ne kadar duyarl› ölçersek
hesaplar›m›z ve öngörülerimiz de o ka-
dar kesin olacakt›r. Yani, bu çerçevede
eriflebilece¤imiz kesinli¤in s›n›r› yoktur.
Ancak yaklafl›k 250 y›ld›r “o zamanki”
tüm evreni ve süreçlerini anlamam›za
olanak sa¤layan bu denli mükemmel
klasik fizik kanunlar›n›n, mikro evrende-
ki süreçler için geçerli olmad›¤› daha 20.
yüzy›l›n bafl›nda anlafl›lm›fl ve bu da bi-
lim dünyas›nda çok büyük yeni bir arafl-
t›rma seferberli¤i bafllatm›flt›. Düzineler-
ce dahinin 20 y›l› aflk›n sürede insan üs-
tü çal›flmas› sonucunda, bu ölçekte de

iflleyen ve makroskopik ölçeklere tafl›n-
d›¤›nda klasik fizik yasalar›yla örtüflen
yeni bir paradigma, kuantum paradig-
mas›, gelifltirilmiflti. Bu öykü ve yeni pa-
radigman›n fiziksel ve felsefi ana hatlar›
Bilim ve Ütopya dergisinin Eylül 2009 ta-
rihli 183. say›s›nda(1) okuyucuya sunul-
mufltu.

Kuantum kuram›, günümüzde Stan-
dard Model’e uzanan tüm geniflletmele-
riyle bilim tarihinde benzeri görülmemifl
bir baflar›ya ulaflm›flt›r.(2) Kuram, dü-
flünsel alandaki bafl döndürücü geniflli¤i
ve derinli¤i ile yaln›zca do¤an›n en derin
gizemlerini insanl›¤›n bilgisine açmakla
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kalmam›fl, ayn› zamanda dünyan›n ileri
sanayi ülkelerindeki binlerce genç bilim
insan›n›n bilime dayal› teknolojik ve ino-
vatif potansiyelini de aç›¤a ç›karm›flt›r.
fiöyle ki, kuramsal geliflmenin açt›¤› ye-
ni ufuklar›n tetikledi¤i teknolojik geliflme-
ler uygarl›k tarihinin tar›m ve sanayi dev-
rimlerini bile gölgede b›rakan çok büyük
yeni bir sanayi devriminin, bilgi ve ileti-
flim teknolojileri (ICT) devrimi, temelleri-
ni oluflturmufltur. Baflka hiçbir düflünsel
ürün teknolojide bu kadar etkili olmam›fl-
t›r. Art›k genel kabul gören anlay›fl, flu
anda ulaflt›¤›m›z bilgi ça¤›/bilgi toplumu
olarak adland›r›lan yeni uygarl›k faz›n›n,
ICT sanayi devriminin bir ürünü oldu¤u-
dur.(3) Bunun alt›ndaki düflünsel/bilim-
sel temel de elektronun kuantum te-
orisidir.(3) Görünen o ki, kuantum teori-
sinin pratik uygulamalar› uygarl›¤›m›z›n
sosyal ve politik kaderini flekillendirme-
ye önümüzdeki y›llarda da devam ede-
cektir. Transistor ve mikroçip bu yeni sa-
nayi devrimindeki temel tafllar›d›r. Çok
kuvvetle muhtemeldir ki 20. yüzy›l›n tari-
hi yaz›ld›¤› zaman, insan yaflam› bak›-
m›ndan ve paraca a¤›r bedellerine ra¤-
men politik olaylar›n en belirleyici ö¤eler
olmad›klar›, bunlar›n yerine tarihe dam-
gas›n› vuracak temel olay›n “görünme-
yen kuantum dünyas›” ile insan›n ilk te-
mas› ve onu izleyen ICT devrimleri oldu-
¤u zikredilecektir.

Ünlü tarihçi Johnson’›n “Modern
Times” adl› kitab›n›n aç›l›fl cümlesi bu
bak›mdan son derece anlaml›d›r. John-
son bu cümlede modern tarihin bafllan-
g›c›n› genel görelilik teorisinin do¤rulan-
mas›na yol açan ünlü günefl tutulmas›-
n›n foto¤raflanarak gözlemlendi¤i 29
May›s 1919 tarihi olarak kaydeder. Alt›n›
kal›nca çizmekte fayda görüyorum:
1000 sayfal›k bu dev eser 20. yüzy›l
üzerine odaklanm›fl bir tarih kitab›d›r;
ancak ne ilginçtir ki dönemin en önemli
olay› olarak bir bilimsel keflfe iflaret et-
mektedir.

Yeni kuantum teorisi ile sadece fizik
de¤il tüm do¤a bilimleri ve tabii ki yük-
sek teknoloji alan›ndaki mühendislik bi-
limleri çok büyük bir ivme kazanm›flt›r.
Bu bak›mdan bu yeni teori tüm ça¤dafl
do¤a bilimleri ve mühendislik bilimlerinin
bafllang›ç temelini oluflturmufltur.

fiöyle ki, kuantum teorisi ile kimyasal
elementlerin periyodik tablosunun teme-
li, kimyasal ba¤›n yap›s› ve moleküler
kimya anlafl›lm›flt›r. Denel araflt›rmalarla
desteklenen bu yeni kuramsal geliflme-
ler, modern kuantum kimyas›n›n yeni bir
disiplin olarak do¤uflunu getirmifltir. Di-
rac, 1929’da yazd›¤› bir yaz›da “Böyle-
ce, fizi¤in büyük bir k›sm›n›n matematik-
sel kuram› ve tüm kimya için gerekli fi-
ziksel yasalar tam olarak anlafl›lm›flt›r”
ifadesini kullanm›flt›r.

‹flin ilginç yan› modern biyolojik arafl-
t›rmalar›n da kuantum teorisinin kurucu
babalar› (keflifleri s›ras›ndaki yafllar› göz
önüne al›nd›¤›nda belki de kurucu a¤a-

beyleri betimlemesi daha uygun düfler-
di) taraf›ndan tetiklenmifl olmas›d›r. ‹lk
nesil molekül biyologlar, kuantum teori-
sinin en önemli kurucular›ndan olan
Schrödinger’in bir anlamda yaflam ve
moleküler biyolojinin kuantumsal temel-
lerini kurdu¤u bir kitab›ndan esinlenmifl-
ti. Pek ço¤u e¤itilmifl fizikçiler olan bu
araflt›rmac›lar, genetik konusunda yeni
bir dönem bafllatt›lar ve zaman›n biyo-
loglar›n›n ço¤u için yabanc› olan mole-
küler fizi¤in deneysel yöntemlerini gelifl-
tirdiler. Yaflam problemi konusundaki bu
yeni yaklafl›m, DNA ve RNA molekül ya-
p›lar›n›n keflfi ile olgunluk düzeyine ulafl-
t› ve art›k yeni bir ç›¤›r bafllatt›. Bu kefl-
fin bir fizik laboratuar›nda gerçeklefltiril-
mifl olmas› da rastlant›sal bir durum de-
¤ildi.

Elektriksel iletkenlik kuram›, kat›lar›n
ba¤ kuram› ve manyetik maddeler kura-
m›, hepsi yeni kuantum mekani¤inin
ürünleriydi. 1950’lerde, süper iletkenlik
kuram›nda, çok düflük s›cakl›klarda di-
renç olmadan elektrik ak›m› ak›fl› feno-
meninde; süper ak›flkanl›kta, s›v›lar›n
sürtünmesi hareketi kuram›nda büyük
geliflmeler sa¤lanm›flt›. Çok geçmeden
maddenin faz de¤ifltirmesi, s›v›dan gaza
veya kat›ya dönüflmesi gibi konularda
da kuantum teorisi çerçevesinde çok bü-
yük ilerlemeler kaydedildi.

Yeni kuantum kuram› atom çekirde-
¤inin keflfi için gerekli teorik arac› da
sa¤lad› ve nükleer fizik do¤du. Hemen
alt› çizilmelidir ki, radyoaktif bozunma
klasik olmayan ve ancak kuantum me-
kani¤i çerçevesinde düflünülüp anlafl›la-
bilecek bir süreçtir. Radyoaktif bozun-
mada aç›¤a ç›kan çok büyük enerjinin
temeli anlafl›ld›. Böylece fizikçiler ilk kez,
y›ld›zlar›n enerjisinin kayna¤›n› da anla-
m›fl oluyorlard› ve astrofizik adl› yeni bir
modern bilim dal› do¤uyordu.

E¤itimliler de dâhil dünya kamuoyu-
nun uygarl›k tarihinin bu en büyük en
devrimsel geliflmeleri karfl›s›nda bigane-
vurdumduymaz kalm›fl olmas› da ayr›ca
çok dikkate de¤er bir tarihsel ve sosyo-
lojik gerçek olarak karfl›m›zda durmak-
tad›r. Daha önce bir baflka çok büyük bir
düflünsel devrim, genel görelilik kuram›
da benzer kaderi paylaflm›fl ve dünya
kamuoyunun dikkatini çekmemiflti. Ras-
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yonalize etmek istersek bu son derece
tuhaf vurdumduymaz tav›r için çeflitli
sosyoekonomik nedenler s›ralanabilir:
‹lk olarak, 1930’lu y›llar›n bafllar›nda
dünyada çok a¤›r bir ekonomik depres-
yon yaflanmaktayd›. ‹kinci neden olarak,
ikinci dünya savafl› ç›lg›nl›¤›na sürükle-
nen ve Nazi/faflist karanl›klar›n›n filizlen-
di¤i dünyada pek çok entelektüelin tüm
ilgi ve dolay›s› ile meflguliyetlerinin daha
çok politik fikirler üzerinde yo¤unlaflm›fl
olmas› say›labilir. Üçüncü ve belki de en
önemli neden, kuantum kuram›n›n çok
soyut matematiksel özelli¤i ve öngörüle-
rinin de insan deneyimi ve sa¤duyuyla
pek uyumlu olmay›fl›d›r.

Günümüzde bir fizikçinin kuantum
mekani¤i bilmemesi evrensel piyasada
kabul edilebilir bir fley de¤ildir. Ancak bi-
limin çok k›sa bir geçmifli oldu¤u ülke-
mizde durumun bu bak›mdan pek iç aç›-
c› olmad›¤› gözlenmektedir. Dünyada
1920’li y›llardan bafllayarak kuantum te-
orisi ile yeni fizikçi nesiller geliflmifltir. Bu
e¤itim ak›m› bizim ülkemize ancak
1960’l› y›llarda ulaflabilmifltir. Kuantum
teorisi, genel görelilik teorisi ile birlikte
ileri matemati¤in kuramsal fizikteki o gü-
ne kadar görülmemifl ölçekteki a¤›rl›kl›
ve belirleyici üstün yerini gözler önüne
sermifltir. Bu nedenle ileri soyut mate-
matikte yetkinli¤i olan bu yetkinli¤i fizik-
sel problemlere uygulama yetene¤i olan
genç bilim insanlar›, bilim camias›nda
hakl› olarak sivrilmifller ve yeni bir elit
entelektüel s›n›f oluflturmufllard›r.

2. Kuantum teorisi-Kopenhag
yorumu

Kuantum kuram› bilim tarihinde en
fazla tart›fl›lan kuramlardan da biri ola-
gelmifltir. Tart›fl›lan fley kuantum meka-
ni¤inin matematiksel yap›s› de¤il yoru-
muydu. 1920’lerin sonlar›na dek, yeni
kuantum kuram›n›n derinlemesine ve
elefltirel bir yorumuna girilmedi. Bafllan-
g›çtaki yeni nesiller daha çok uygulama-
larla ilgiliydiler ve yeni teorinin yorumuna
iliflkin problemlerle daha az ilgili idiler. 

Kuantum teorisi gözlem ve deneyle
saptanm›fl maddi gerçekli¤in teorisidir.
Bu ba¤lamda teorinin yorumundan ka-
s›t, fiziksel olaylar› anlamak için yapt›¤›-

m›z deney ve gözlemlerin sonuçlar›n›,
sadece o kuram›n temel kavramlar›n›
kullanarak aç›klamak; yani kuram›n ma-
tematiksel dilini günlük yaflamda kullan-
d›¤›m›z dile çevirmektir.

Normalde herhangi bir kuram›n tek
bir yorumunun olmas› gerekir. Fakat ku-
antum mekani¤inin karmafl›k ve sa¤du-
yuyu zorlayan yap›s›ndan dolay› fizikçi-
ler henüz herkesin kabul etti¤i bir yoru-
ma ulaflabilmifl de¤ildirler. De¤iflik ölçü-
lerde kabul gören bir kaç yorum mevcut-
tur. Bunlara daha sonra 6. bölümde k›-
saca tekrar de¤inilecektir. Ancak burada

en eski ve genel kabul görmüfl yorum
olan Kopenhag yorumu göz önünde bu-
lundurularak, bu yorum çerçevesinde
kuantum paradigmas›n›n ana hatlar›n›
özetlenecektir.

Kopenhag yorumu büyük ölçüde Da-
nimarkal› fizikçi Niels Bohr’un bilimsel ve
felsefi düflünceleri üzerine kurulmufltur.
Bu yüzden Bohr’un hayat›n›n büyük k›s-
m›n› geçirdi¤i Kopenhag’›n ad›yla an›l›r.
Bu yorumun temel ilkeleri flu flekilde
özetlenebilir:

Kuantum mekani¤i nesnelerin ya da
sistemlerin tekil olarak davran›fllar›n› in-
celer. Burada tekillikten kas›t fludur: Ku-
antum mekani¤i, istatistiksel mekanik gi-
bi ayn› türden çok say›da sistemin ista-
tistiksel özellikleriyle de¤il, tek bir siste-
min davran›fllar›yla ilgilenir. 

Sistemin durumu bir dalga fonksiyo-
nu ile tamamen betimlenir; bu fonksiyon
Schrödinger denkleminin bir çözümüdür. 

Do¤an›n betimlenmesi olas›l›ksald›r.
Bir ölçüm sonucu belirli bir de¤eri elde
etmenin olas›l›¤› dalga fonksiyonunun
mutlak de¤erinin karesi ile verilir (Born
Kural›). Klasik deterministik betimleme-
den radikal bir biçimde ayr›lan bu betim-
leme bilgi eksikli¤inden, yani teknolojik
s›n›rlamalardan kaynaklanmaz. Olas›l›k
ve ona ba¤l› olan belirsizlikler do¤a-
n›n özünde bulunur.

Tamamlay›c›l›k. Bohr, tamamlay›c›-
l›¤› birbirinden ba¤›ms›z (biri di¤erini
içermeyen)ve bütün deney ve gözlemle-
ri tam olarak anlamak için birlikte gerek-
li olan kavramlar› bir arada düflünme
olarak tan›mlam›flt›r. Buna en iyi örnek
dalga parçac›k ikilili¤idir; ›fl›¤›n ya da bir
elektronun (veya baflka kuantum nesne-
lerin) baz› durumlarda dalga, baz› du-
rumlarda ise parçac›k gibi davranmas›
gibi. Bu tamamlay›c› özellikler ayn› anda
gözlenemezler. Yani, bir elektron ayn›
anda hem dalga hem de parçac›k gibi
gözlenemez; deneyin koflullar›na göre
ya parçac›k, ya da dalga davran›fl› gös-
terir.(4)

Gerçeklik. Kopenhag yorumuna gö-
re “tamamlay›c›l›k ve gerçeklik” birbirle-
riyle yak›ndan ilgili kavramlard›r. Sadece
bir ölçüm sonucu bulunanlar gerçek ola-
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rak al›nabilir. Bunun d›fl›nda gerçek hak-
k›nda baflka hiçbir fley söylenemez. 

Yukarda özetlenen bu düflünsel çer-
çevenin en önemli ve simgesel sonuçla-
r›ndan biri Heisenberg’in belirsizlik ilke-
sidir (t›pk› E=mc2 ifadesinin özel görelilik
teorisinin(5) simgesel sonuçlar›ndan bi-
risi olmas› gibi).

“Heisenberg’in belirsizlik ilkesi, bir
sistemin durumunun tam olarak ölçüle-
meyece¤ini, bu yüzden onun gelecekte
tam olarak ne yapaca¤› konusunda kes-
tirimde bulunulamayaca¤›n› göstermifl-
tir. Tüm yap›labilecek fley, farkl› sonuçla-
r›n olas›l›klar› hakk›nda kestirimde bu-
lunmakt›r.

Belirsizlik ilkesinin kabul edilmesi ço-
¤u bilim insan› için kolay de¤ildir. Einste-
in bile 1920’lerin ortas›ndan 1955 y›l›nda
ölünceye dek bu kuram› çürütmek ama-
c› ile yapt›¤› baflar›s›z giriflimlerle zama-
n›n›n önemli bir k›sm›n› harcam›flt›r (her
ne kadar baflar›s›z teflebbüsleri olarak
adland›r›lsa da, bu giriflimlerin tetikleye-
rek yol açt›¤› araflt›rmalar›n, sonunda
“kuantum enformasyon teorisi” gibi yeni
bir disiplinin do¤mas›na yol açt›¤› da göz
ard› edilemez). 

Einstein’› bu denli huzursuz eden
fley, iflte bu flans ya da rasgelelik unsu-
ru idi. Einstein, fiziksel yasalar›n, gele-
cekte ne olaca¤›na iliflkin belirli, mu¤lak
(belirsiz) olmayan bir kestirimde bulunu-
lamayaca¤›na inanmay› reddetti. Fakat,
nas›l ifade edilirse edilsin, kuantum olay-
lar›n›n olas›l›ksal yorumu ve belirsizlik il-
kesinin kaç›n›lmaz olduklar› ve fizi¤in
mikroevrenle ilgilenen her dal›nda bu
kavramlarla düzinelerle karfl›lafl›ld›¤›n›n
pek çok kan›t› vard›r.

3. Kuantum ölçümler ve gerçeklik
Daha önce kuantum teorisinin göz-

lem ve deneyle saptanm›fl “maddi ger-
çekli¤in” teorisi oldu¤u belirtilmiflti. Yani
bu teori ve özellikle yorumlar›nda göz-
lem-deney, dolay›s› ile ölçüm teorisi çok
a¤›rl›kl› rol oynamaktad›r. Bu noktada
gözlenen sistem ile gözlemci aras›ndaki
iliflki son derece önemli bir boyut olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Heisenberg’e göre fiziksel dünya iki
parçaya ayr›l›r: Gözlenen sistem ve göz-
leyen sistem. ‹kisi aras›nda bir s›n›r var-
d›r. Bu s›n›r, hangisinin kuantum fizi¤i
(gözlenen sistem) hangisinin klasik fizik-
le (gözleyen sistem) betimlenece¤ini be-
lirler. Heisenberg’e göre bu s›n›r›n nere-
ye konaca¤› tamam›yla bizim özgür ira-
demize ba¤l›d›r. Günlük yaflamda çevre-
mizde gördü¤ümüz bir sürü basit ger-
çeklik vard›r. Kulland›¤›m›z dil, alg›lar›-
m›z ve sa¤duyumuz bu gerçekliklere gö-
re geliflmifltir. Bütün bunlar klasik fizi¤in
dilini oluflturur. Dolay›s›yla sistemi kuan-
tum teorisi ile betimlesek bile, bu sistem
üzerinde gerçeklefltirdi¤imiz gözlemleri
ancak klasik fizi¤in diliyle anlatabiliriz.

Ölçümün geri çevrilemezli¤i ve
kuantum indirgenme (çökme): Bir öl-
çüm, ölçümün yap›ld›¤› nesne ya da sis-
tem üzerinde bir eylemi içerir. Ölçüm
yapt›¤›m›z zaman sistemi geri dönüle-
mez flekilde de¤ifltirmifl oluruz. Bu da
dalga fonksiyonunun indirgenmesine
(çökmesine) neden olur. Bohr bunu yeni
bir tür fiziksel aksiyom (yasa?) olarak
kabul etmifltir. Bunu k›saca özetlersek:
Mikroskopik sistemlerin, örne¤in atomla-
r›n, dalga fonksiyonlar› Kopenhag yoru-
mu çerçevesinde saf kuantum durumla-

r›n›n üst üste binmifl durumu, yani topla-
m›, fleklinde yaz›l›r. Dolay›s›yla sistemin
konum, momentum gibi fiziksel özellikle-
ri, ölçüm yap›l›ncaya dek kesin bir de¤e-
re sahip de¤ildir. Ölçüm yap›ld›¤› anda
sistem bu saf durumlardan birine çöker-
tilir ve ölçülen özelli¤in de¤eri, bu saf du-
rumun sahip oldu¤u de¤erdir.

Kopenhag yorumu ba¤lam›nda ku-
antum kuram› bu indirgemenin olas›l›k-
lar›n› verir; fakat mekanizmas›na iliflkin
herhangi bir fley söyle(ye) mez. Burada
yan›tlanmas› gereken önemli sorular
flunlard›r: Bu indirgenme nas›l olur? Da-
ha önemli ve zor soru flu: Say›lar› pren-
sip olarak sonsuz olan tüm bu saf du-
rumlardan(bileflenlerden) hangisine
çökece¤ine do¤a nas›l karar veriyor?

Einstein’›n kuantum mekani¤i ile ilgi-
li sorunlar›n›n bir k›sm›, bir sistemin be-
lirli bir geçmifli oldu¤u yolundaki sa¤du-
yuya dayanan bir tasar›m› kullanmas›n-
dan ileri geliyor: Bir parçac›k ya bir yer-
dedir ya da baflka bir yerdedir. Yar›s› bir
yerde, yar›s› bir baflka yerde olamaz.
Bu, insan›n biraz ölü veya biraz hamile
olamamas› gibidir. Sa¤duyumuz ise bize
“ya öylesiniz, ya da de¤ilsiniz” der, ikisi
birden olamaz. Fakat e¤er, bir sistemin
belirli tek bir geçmifli varsa, belirsizlik

Einstein bir parçac›¤›n ya bir yerdedir ya da
baflka bir yerde olabilece¤ini düflünüyordu.
Ona göre yar›s› bir yerde, yar›s› bir baflka

yerde olamazd›.
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Einstein, fiziksel yasalar›n,
gelecekte ne olaca¤›na iliflkin
belirli, mu¤lak (belirsiz)
olmayan bir kestirimde
bulunulamayaca¤›na inanmay›
reddetti. Fakat, nas›l ifade
edilirse edilsin, kuantum 
olaylar›n›n olas›l›ksal yorumu
ve belirsizlik ilkesinin
kaç›n›lmaz olduklar› ve fizi¤in
mikroevrenle ilgilenen her
dal›nda bu kavramlarla 
düzinlerce karfl›lafl›ld›¤›n›n 
pek çok kan›t› vard›r.



ilkesi parçac›klar›n bir defada iki (ya da
pek çok) yerde olmas› gibi her türlü pa-
radoksa yol açar (bence tümü kahra-
manca, ancak bofla giden bunca emek,
Einstein’›n temelde bir klasik fizikçi ol-
mas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu yüz-
den de kuantum olaylar›ndaki rastlant›-
y›, belirsizli¤i, belirlenemezli¤i bir türlü
kabul edememifltir. Ancak unutulmamas›
gerekir ki, Einstein’›n an›tsal eseri genel
görelilik kuram›, henüz/hâlâ klasik bir
kuramd›r). Sa¤duyu, bir sistemin belirli
ve tek bir geçmifle sahip oldu¤unu dü-
flündürür. Büyük bilgin Einstein kuantum
kuram›n› ve belirsizlik ilkesini, bilimin ge-
çici bir aflamas› olarak yorumlam›flt›. O
bile bir anlamda zaman zaman pek ço-
¤umuzu tutsak eden sa¤duyunun esiri
olmufltur.

4. Feynman’›n çoklu geçmifl 
yorumu-Kuantum teorisi 
sa¤duyu ile çat›fl›yor

Einstein’›n can›n› o kadar s›km›fl
olan bu paradokslar› gidermenin bir yo-
lunu ünlü fizikçi Feynman bulmufltu. Bu
büyük bulufl ,”geçmifllerin toplam›” kav-
ram›d›r. Buradaki ana fikir, bir sistemin
klasik (kuantum d›fl›) fizikte normal ola-
rak varsay›ld›¤› gibi uzay-zamanda tek
bir geçmifle sahip olmad›¤›d›r. 

Onun yerine, sistem “mümkün tüm
geçmifllere” sahiptir. Örne¤in, belirli bir
zamanda A noktas›nda olan bir parçac›-
¤› düflünelim. Normal olarak parçac›¤›n
A’dan uzaklafl›rken düz bir çizgi üzerin-
de hareket edece¤i varsay›l›r. Ancak
geçmifllerin toplam› yaklafl›m› çerçeve-
sinde, A’dan bafllayan herhangi bir yolda
ilerleyebilir.

Bu durum, bir kurutma kâ¤›d›na bir
parça mürekkep damlatt›¤›m›z zaman
gerçekleflecek fleye benzer. Mürekkep
zerrecikleri kurutma kâ¤›d›nda mümkün
olan her yoldan yay›l›r. Kâ¤›d› keserek
iki nokta aras›ndaki düz çizgiyi t›kasak
bile, mürekkep köfleden döner.

Parçac›¤›n her yoluna veya geçmifli-
ne iliflkin, yolun flekline dayanan bir “sa-
y›s›” olacakt›r. Parçac›¤›n A noktas›ndan
B noktas›na gitmesi olas›l›¤›, parçac›¤›
A’dan B’ye götüren tüm yollara iliflkin bu
say›lar›n toplanmas›yla bulunur. Yollar›n
ço¤u için yolla iliflkin say› yak›ndaki yol-
lar›n “say›lar›n›” hemen hemen siler.
Böylece onlar parçac›¤›n A’dan B’ye gi-
diflinin olas›l›¤›na çok az katk›da bulu-
nurlar. Fakat düz yollar›n say›lar› yakla-
fl›k düz olan yollar›n say›lar›yla toplan›r.
Böylece olas›l›¤a ana katk› düz veya
yaklafl›k düz olan yollardan gelecektir.
Bu nedenle bir parçac›¤›n bir kabarc›k
odas›ndan geçerken b›rakt›¤› iz hemen
hemen düz görünür. Fakat parçac›¤›n
yolu üstüne üzerinde bir yar›k bulunan
bir engel koyarsak, yollar yar›¤›n her iki
yan›na do¤ru yay›labilir. Böylece parça-
c›¤› yar›ktan geçerek giden düz çizginin

uzaklar›nda bulma olas›l›¤› klasik bek-
lentinin aksine yüksek olabilir.

5. Belirsizlik, kuantum gerçeklik
ve nesnellik

Zaman›n do¤as› fizik kuramlar›m›z›n
gerçeklik kavram›n› belirledikleri bir bafl-
ka alan örne¤idir. Eskiden zaman›n son-
suza kadar sabit h›zla akt›¤› düflünülür-
dü. Fakat görelilik kuram›, zaman› uzay
ile birlefltirmifl ve her ikisinin de evrende-
ki madde ve enerji taraf›ndan e¤riltilebi-
lece¤ini (veya bükülebilece¤ini) söyle-
mifltir.(5) Böylece zaman›n do¤as›na
iliflkin kavray›fl›m›z, evrenden ba¤›ms›z
olma durumundan, onun taraf›ndan fle-
killenmifl olmaya do¤ru evrilmifltir. O za-
man, zaman›n belirli bir noktadan önce
kolayca tan›mlanamayabilece¤i anlafl›l›r
oldu. fiöyle ki, zaman içinde geriye gidi-
lirse afl›lamaz bir engele, ötesine kimse-
nin gidemedi¤i bir tekilli¤e ulafl›lmas›
beklenir. 

Durum böyle olunca, kimin veya ne-
yin büyük patlamaya(6, 7) neden oldu-
¤unu veya onu yaratt›¤›n› sormak an-
laml› olmaz. “Neden olma ve yaratma-
dan” söz etmek, dolayl› olarak, büyük
patlama tekilli¤inden önce bir zaman
oldu¤unu varsayar. Einstein’›n genel
görelilik kuram›n›n zamana ba¤l› çözü-
mü üzerine kurulan kozmoloji teorisi çer-
çevesinde, zaman›n on üç küsur milyar
y›l önce bir tekillikte bir bafllang›ca sahip
olmas› gerekiyor. 

Eskiden zaman›n sonsuza kadar
sabit h›zla akt›¤› düflünülürdü.
Fakat görelilik kuram›, zaman›
uzay ile birlefltirmifl ve her
ikisinin de evrendeki madde ve
enerji taraf›ndan
e¤riltilebilece¤ini (veya
bükülebilece¤ini) söylemifltir.
Böylece zaman›n do¤as›na
iliflkin kavray›fl›m›z, evrenden
ba¤›ms›z olma durumundan,
onun taraf›ndan flekillenmifl
olmaya do¤ru evrilmifltir.

Görelilik kuram›, zaman› uzay ile birlefltirmifl ve her ikisinin de evrendeki madde ve enerji
taraf›ndan e¤riltilebilece¤ini (veya bükülebilece¤ini) söylemifltir
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Kuantum teorisinin kurucu babalar›,
ilk olarak mikroevrendeki fiziksel süreç-
lerle (gözlem ve deneyle saptanan) ku-
antum kuram›n›n matematiksel denk-
lemlerini keflfettiler. Daha sonra denk-
lemler ve onlar›n gerçek dünya için an-
lamlar› üzerinde düflündüler ve saf ger-
çeklikten radikal flekilde ayr›lan bir yo-
rum gelifltirdiler.

Yeni kuantum kuram›n›n fizi¤i, yerini
ald›¤› eski Newton fizi¤i ile k›yaslanabi-
lir. Newton’un yasalar›, tafllar›n düflüflü,
gezegenlerin hareketi, ›rmaklar›n ak›fl›
ve gelgitler gibi s›radan nesneler ve
olaylar›n görünebilir dünyas›na bir dü-
zen getirmiflti. Newton dünya görüflünün
temel özellikleri flunlard›:

• Determinizm: zaman›n bafl›ndan
sonuna kadar önceden belirlenmifl saat
gibi iflleyen bir evren.

• Nesnellik: tafllar ve gezegenlerin,
biz onlar› do¤rudan gözlemlemesek de,
nesnel olarak varolufllar›, onlara arkan›z›
döndü¤ünüzde yine orada var olmalar›.

Dünyan›n bu sa¤duyuya dayanan
yorumlar› (determinizm ve nesnellik gibi)
kuantum kuram›nda korunamaz. Kuan-
tum dünyas› rasyonel olarak kavranabi-
lirse de, Newton dünyas› gibi gözde can-
land›r›lamaz. Ve bu, yaln›zca atom ve
atomalt› dünyas›n›n çok küçük olmas›
nedeniyle de¤il, s›radan nesnelerin dün-
yas›ndan edinmifl oldu¤umuz duyumsal

deneyim ve al›flkanl›klar›n kuantum nes-
nelerine uygulanamaz olmas›ndand›r.

Örne¤in bir tafl›n hem hareketsiz du-
rumda, hem de belli bir yerde olabilece-
¤ini gözde canland›rabiliriz. Fakat elek-
tron gibi bir kuantum taneci¤inin uzayda
bir yerde hareketsiz durdu¤undan söz
etmek anlams›zd›r. Ayr›ca, yer yer elek-
tronlar Newton yasalar›n›n öngördü¤ü
(olanaks›z olarak betimledi¤i) yerlerde
de ortaya ç›kabilirler. Daha 20. yüzy›l›n
bafl›nda mikro evrendeki nesnelerin
makroskopik evrendeki s›radan nesne-
ler gibi düflünmenin deneyle çeliflti¤ini
göstermifllerdir. Zaten kuantum paradig-
mas›n›n gelifltirilmesine giden yolu açan
da bu gözlemsel çeliflkilerdi.

Kuantum kuram›n›n mucitleri, New-
ton dünya görüflü ile çeliflen bir baflka
özellik bulmufllard›: Gözlemcinin yarat-
t›¤› gerçeklik. Bulduklar› fley, kuantum
kuram›na göre bir gözlemcinin ölçmeye
karar verdi¤i fleyin ölçümü etkilemesi
gerekti¤iydi. Kuantum dünyas›nda ger-
çekten ne olup bitti¤i, onu nas›l gözlem-
lemeye karar verdi¤imize ba¤l›d›r. Dün-
ya basitçe bizim gözlemimizden ba¤›m›z
olarak var de¤ildir; neyin var oldu¤u, k›s-
men, neyi görmeyi seçti¤imize ba¤l›d›r.
Bir baflka deyiflle, gerçeklik k›smen göz-
lemci taraf›ndan yarat›l›r.

Kuantum dünyas›n› duyular›m›zla
kavrad›¤›m›z s›radan dünyadan ay›ran,

nesnellik eksikli¤i, önceden belirlenir ol-
mamas› ve gözlemcinin yaratt›¤› ger-
çeklik gibi özellikleri baz› bilim adamla-
r›nca “kuantum tuhafl›¤›/tekinsizli¤i” ola-
rak adland›r›lm›flt›r. Einstein, özellikle
“gözlemcinin yaratt›¤› gerçeklik” kavra-
m›na karfl› ç›km›flt›r. Zira ölçümlerin
gözlemciye ba¤›ml›l›¤› gerçe¤i ile, do¤a-
n›n insan›n tercihlerine duyars›z oldu¤u
olgusu deterministik dünya görüflüne
ters düflüyordu.

Mikroevrendeki pek çok sürece ilifl-
kin gözlem ifllemi klasik saf gerçeklik
dünyas›ndan pek farkl› de¤ildir asl›nda.
Elektronlar ve di¤er parçac›klar foto¤raf
emülsiyonunda veya kabarc›k odalar›n-
da iz b›rak›rlar. Elektrik ve manyetik
alanlar› kullanarak bu nesneleri hareket
ettirebiliriz. Parçac›k fizi¤i laboratuarla-
r›nda bu minik nesnelerin kütleleri, elek-
trik yükleri, spinleri ve magnetik mo-
mentleri gibi belli özelliklerini ölçebiliriz.
Bunlar, klasik paradigma çerçevesindeki
beklentilerimize oldukça uygun do¤al
süreçlerdir.

Ancak ifl konum ve h›z ölçümlerine
gelince, karfl›m›za klasik ba¤lamda hiç
beklemedi¤imiz tuhafl›klar ç›kmaya bafl-
lar. Örne¤in, yinelenebilen ölçümlerle bir
elektronun hem konumunu hem de h›-
z›n› birlikte ölçmek istersek, bunun yap›-
lamayaca¤›n› görürüz. Konumun her öl-
çülüflünde h›z de¤iflir; ya da ve tersi olur.
Elektron s›radan bir nesne olsayd›, ayn›
anda hem konumunu hem de h›z›n› be-
lirlemeniz olanakl›yd›. Fakat elektron bir
kuantum parçac›¤›d›r ve s›radan nesnel-

Kuantum dünyas›n›
duyular›m›zla kavrad›¤›m›z
s›radan dünyadan ay›ran, 
nesnellik eksikli¤i, önceden
belirlenir olmamas› ve 
gözlemcinin yaratt›¤› gerçeklik
gibi özellikleri baz› bilim
adamlar›nca “kuantum
tuhafl›¤›/tekinsizli¤i” 
olarak adland›r›lm›flt›r.

Dalga fonksiyonunun indirgenmesi/çökmesi olgusunun, aç›klay›c› bir temeli olmay›fl› bir yana,
Kopenhag yorumu, Schrödinger’in kedisi örne¤inde oldu¤u gibi, 

paradokslara da yol aç›yordu.
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lik fikri bu durumda ifllemez. Kuantum
parçac›klar› konusunda ayr›nt›l› sorular,
örne¤in konumu ve h›z›n›n tam ne oldu-
¤u gibi sorular sormaya bafllay›ncaya
dek saf gerçeklik cennetinde ne güzel
mutlu flekilde yaflay›p gidiyorduk oysa.

6. Kuantum mekani¤inin paralel
evrenler yorumu 

Normalde herhangi bir kuram›n tek
bir yorumunun olmas› gerekir. Fakat ku-
antum mekani¤inin karmafl›k ve sa¤du-
yuyu zorlayan yap›s›ndan dolay› fizikçi-
ler henüz herkesin kabul etti¤i bir yoru-
ma ulaflabilmifl de¤ildirler. De¤iflik ölçü-
lerde kabul gören bir kaç yorum mevcut-
tur: Bunlar, Kopenhag yorumu, çoklu
dünyalar ya da paralel evrenler yorumu,
Bohm yorumu, uyumlu/tutarl› geçmifller
yorumu gibi adlarla an›l›rlar. En eski ve
en çok yandafl› olan Kopenhag yorumu
Bölüm 2’de ayr›nt›yla tart›fl›lm›flt›. Ancak
Kopenhag yorumu birçok fizikçi taraf›n-
dan yeterince tatminkâr bulunmamakta-
d›r. Özellikle dalga fonksiyonunun indir-
genmesi/çökmesi olgusunun, aç›klay›c›
bir temeli olmay›fl› bir yana, bu yorum,
Schrödinger’in kedisi örne¤inde oldu¤u
gibi, paradokslara da yol aç›yordu. Ben-
zer bir flekilde Kopenhag yorumu, EPR
paradoksunu aç›klamakta da yetersiz
kalmaktad›r (daha önce S. Turgut’un
183. say›da yazd›¤› çok ö¤retici bir ma-
kale mevcut oldu¤u için(8), bu konular›n
ayr›nt›s›na burada girmeyece¤im).

Yukarda s›ralanan nedenlerle zaman
içinde baflka yorumlar ortaya at›lm›flt›r.
fiimdi dikkatimizi, bir anlamda bu yaz›-
n›n kaleme al›nmas›na neden olan ve
yenilerde tekrar gündeme gelen paralel
evrenler (“göreli durumlar”, ya da daha
yayg›n olarak bilindi¤i adla, “çoklu dün-
yalar”) yorumuna çevirece¤iz. Bu yorum
Hugh Everett’in 1957 y›l›nda Princeton
Üniversitesi’nde yapm›fl oldu¤u “Evren-
sel Dalga Fonksiyonu Kuram›” bafll›kl›
doktora teziyle ortaya ç›km›flt›r.

Mikroskopik sistemlerin, örne¤in
atomlar›n, dalga fonksiyonlar› saf kuan-
tum durumlar›n›n üst üste binmifl duru-
mu yani toplam› fleklinde yaz›l›r. Dolay›-
s›yla sistemin konum, momentum gibi fi-
ziksel özellikleri, ölçüm yap›l›ncaya dek

kesin bir de¤ere sahip de¤ildir. Kopen-
hag yorumuna göre ölçüm yap›ld›¤› an-
da sistem bu saf durumlardan birine çö-
kertilir ve ölçülen özelli¤in de¤eri, bu saf
durumdayken sahip oldu¤u de¤erdir. 

Bu durum birçok soruyu tetiklemek-
tedir: Bu indirgenme nas›l olur? Say›lar›
prensip olarak sonsuz olan tüm bu
olas› saf durumlardan (bileflenlerden)
sistemin hangisine çökece¤ine do¤a
nas›l karar veriyor? Ölçümü nas›l ta-
n›mlayabiliriz? Kopenhag yorumu çerçe-
vesinde bu sorulara tatminkâr yan›tlar
oluflturma olana¤› yoktur. Everett’in bu
sorulara verdi¤i yan›t, dalga fonksiyonu-
nun indirgenmesi/çökmesi diye bir fleyin
olmad›¤›d›r.

Çoklu dünyalar yorumunun temel fik-
ri fludur: Evren, kuantum düzeyinde
ne zaman bir seçim yapmak duru-
munda kal›rsa, kaç tane alternatif ku-
antum durumu varsa o kadar parçaya
bölünür.

Bunu daha iyi anlamak için tekrar
Schrödinger’in kedisini örne¤ine döne-
lim. Bu örnekte iki kuantum durumu, do-
lay›s› ile iki olas›l›k vard›r: Ya radyoaktif
atom bozunur ve kedi ölür ya da bozun-
ma olmaz ve kedi canl›d›r. Kopenhag
yorumuna göre, kutu aç›l›p içine bak›-
l›ncaya kadar olas›l›klar›n ikisi de gerçek
de¤ildir. Kutunun içindeki kedinin dalga
fonksiyonu iki durumun bir üst üste bin-
mifl halidir. Yani, kedi ne ölüdür, ne de
canl›. Kutuyu aç›p bakt›¤›m›z anda dal-
ga fonksiyonu bu iki durumdan birine in-
dirgenir; yani ancak kutuyu aç›nca kedi-
yi ya canl› ya da ölü olarak gözleriz.

Çoklu dünyalar yorumuna göre
ise, sistem bir seçimle karfl› karfl›ya kal-
d›¤› anda her iki olas›l›k da gerçek olur;
ancak evren ikiye ayr›l›r. Evrenlerden bi-
rinde gözlemci kutuyu açar ve kediyi ölü
bulur. Di¤er evrendeyse gözlemci kediyi
canl› olarak gözler. Burada önemli olan
nokta kutunun içindeki kedinin gözlemci
bakmadan önce bir evrende ölü, di¤erin-
deyse canl› oldu¤udur. Dolay›s›yla göz-
lemci kutuya bakt›¤›nda dalga fonksiyo-
nunun indirgenmesi diye bir fley söz ko-
nusu de¤ildir. Her bir evrendeki gözlem-
ci, efli olmayan bir evren içinde yafla-
maktad›r ve di¤er evrenlerle iletiflim kur-
mas› mümkün de¤ildir. Bu yeni yorum
kapsam›nda pek çok felsefi ve teolojik
spekülasyonu da tetikleyebilecek çok il-
ginç bir ç›kar›m fludur: Geçmiflimizde
olma ihtimali olup da gerçekleflmemifl
pek çok olay, geçmiflteki o anda bafl-
ka bir paralel evrende gerçekleflmifltir.

Çoklu dünyalar yorumuyla ilgili temel
problem evrenin her an çok say›da ku-
antum alternatifleriyle karfl› karfl›ya ol-
du¤u, dolay›s›yla her an çok say›da ev-
rene bölündü¤ü, bunun sonucu olarak
da ayn› uzay› paylaflan neredeyse son-
suz say›da evrenin var oldu¤u fikridir.

7. Çoklu evren modellerinin
özellikleri

Çoklu dünya yorumu esas olarak
dalga fonksiyonu çökmesinin Kopenhag
yorumu kapsam›ndan ç›kar›lmas› ile
oluflturuldu¤u için, olas›l›k yorumunun
temelinin yeniden oluflturulmas› ve önce
bir kural olarak kabul edilen Born Kura-
l›’n›n yeni çerçevede “üretilebilen” bir ka-

Çoklu dünyalar yorumunun
temel fikri fludur: Evren, 
kuantum düzeyinde ne zaman
bir seçim yapmak durumunda
kal›rsa, kaç tane alternatif 
kuantum durumu varsa 
o kadar parçaya bölünür.

Çoklu dünyalar yorumuna göre, sistem bir
seçimle karfl› karfl›ya kald›¤› anda her 

iki olas›l›k da gerçek olur; 
ancak evren ikiye ayr›l›r.

16



nun statüsüne ç›kar›lmas› gerekmekte-
dir. Bu do¤rultudaki ilk teflebbüsler Eve-
rett taraf›ndan yap›lm›fl ve yaklafl›m›n
takipçileri taraf›ndan gelifltirilmifltir. Gü-
nümüzde bu do¤rultuda yap›lan pek çok
araflt›rmaya hâlâ rastlanmaktad›r.

Yenilerde yap›lan çal›flmalar›n sonu-
cu çoklu evren modellerini Everett’in ori-
jinal önerisinin çok ötelerine tafl›m›flt›r.
Bu çal›flmalardan baz›lar›nda bu yeni
yoruma elefltiriler de getirilmifltir.

Örne¤in, evrenin yar›lmas› ve dallan-
mas›n›n gelecek yönünde olmas› zaman
bak›m›ndan asimetriktir ve kuantum te-
orisinin (Schrödinger denkleminin) sahip
oldu¤u zaman simetrisi (fizik kanunlar›-
n›n zaman›n okunun tersine çevrilmesi
alt›nda de¤iflmezli¤i) ve daha genel an-
lamda CPT simetrisi ile çeliflki içindedir.
Yeni teorinin yandafllar› bu elefltiriyi sa-
vuflturmakta zorlanmam›flt›r. Onlara gö-
re büyük patlamadan bafllayarak gele-
cek yönünde geniflleyen evren modeli-
nin temelinde zaman asimetrisinin zaten
oldu¤unu öne sürmüfllerdir.

Ayr›ca her yar›lma s›ras›nda yeni bir
evren dolay›s› ile sonsuz miktarda mad-
de yarat›lmas› nedeni ile enerji korunu-
mu ilkesinin de ihlal edildi¤i ileri sürül-
müfltür. Yandafllar, bu elefltiriyi korunum
ilkesinin her bir evren içinde ayr› ayr› ge-
çerli olmas›n›n yeterli olaca¤› sav› ile
karfl›lam›fllard›r.

Bir baflka elefltiri, Kopenhag yorumu-
na EPR ikilemi ba¤lam›nda karfl›lafl›lan
“yerelli¤in” ihlali (özel görelilik teorisi ile
çeliflki) durumunun bu yeni çerçevede
de geçerli oldu¤u elefltirisidir. Bu elefltiri
de bir flekilde savuflturulabilmifltir.

K›saca da olsa tüm bu elefltiri ve kar-
fl›lama konular›na de¤inmek isteyiflim,
herhangi yeni fikrin bir bilimsel statü ka-
zanmas› için kat edilmesi gereken yolun
ne denli uzun ve zahmetli oldu¤unu gös-
termek içindir. Bu konuya iliflkin felsefi
perspektif de gerektiren, yanl›fllanabilir-
lik, basitlik ve antropik prensip gibi hu-
suslar afla¤›da “Çoklu Evren ve Felsefe”
bölümünde tart›fl›lm›flt›r.

8. ‹lk gözlemsel kan›tlar
Çoklu evren modelleri için en uygun

gözlemsel kan›t, yeni kozmolojik ve M-
teorileri ba¤lam›nda gelifltirilen ve Eve-
rett’in modelini çok ötelere tafl›yan “çok-
lu evren modelleri” çerçevesinde bizim
evrenimizin geçmiflte baflka evrenlerle
yapm›fl olabilece¤i olas› çarp›flmalar›n
Kozmik Mikrodalga Arka Plan›nda
(CMB) b›rakm›fl olabilecekleri izleri ara-
mak ve bulmak olacakt›r. 

Bu nedenle özellikle yenilerde gelifl-
tirilen gözlem uydular› ile CMB’de disk
biçimli desenler aranmaya bafllam›flt›r.
WMAP ad›yla bilinen ilk uydudan gelen
veriler üzerinde yap›lan analizlere göre,
evren çarp›flmalar›ndan kalan izler ola-
rak yorumlanabilecek herhangi bir ize
rastlanmam›flt›r. Geriye bakarak yap›lan
de¤erlendirmelerde, buradan olumsuz
bir sonuç ç›karmak yerine, bu “arac›n”
ölçe¤inin bu tür bir keflif için zaten uygun
olmad›¤› de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r. 

Gerçekten Avrupa Uzay Ajans›
(ESA) taraf›ndan gelifltirilen ve yak›n
geçmiflte uzaya gönderilen daha gelifl-
kin gözlem uydusu PLANCK’›n verileri
son derece büyük heyecan yaratm›flt›r.
Bu uydu WMAP’dan 3 kez daha yüksek
çözünülürlü¤e ve 10 kez daha yüksek
duyarl›¤a sahip oldu¤u için kabarc›k
fleklindeki evrenlerin çarp›flmalar› sonu-

Çoklu dünya yorumuna karfl›
ç›kanlar, bu yorumda her
yar›lma s›ras›nda yeni bir evren
dolay›s› ile sonsuz miktarda
madde yarat›lmas› nedeni ile
enerji korunumu ilkesinin de
ihlal edildi¤ini ileri
sürmüfllerdir. Yandafllar ise, bu
elefltiriyi korunum ilkesinin her
bir evren içinde ayr› ayr› geçerli
olmas›n›n yeterli olaca¤› sav›
ile karfl›lam›fllard›r.

PLANCK uydusunun verileri, WRAP’›nkinden 3 kat daha yüksek çözünürlüklüydü. 
PLANCK ekibine göre toplad›klar› veriler, evrenimizin uzak geçmiflte baflka paralel 

evrenlerle çarp›flt›¤›n› kan›tl›yordu.
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cu CMB’de oluflabilecek izleri gözlemle-
meye daha elveriflliydi. PLANCK ekibi
toplanan verilerin bizim evrenimizin
uzak geçmiflte baflka paralel evrenlerle
çarp›flma yapm›fl oldu¤unu kan›tlayan
izler içerdi¤ini iddia ediyorlard›. Bu sonu-
ca, çarp›flmalar›n CMB’nin s›cakl›k hari-
tas› üzerinde heterojenlikler oluflturaca-
¤› saptamas›ndan yola ç›karak ve bu he-
terojenlik desenlerini (mikro dalga ve k›-
z›l ötesi frekanslarda) gerçekten de göz-
leyerek ulaflm›fllard›. 

9. Çoklu evren ve felsefe
Felsefi perspektiften tart›flmaya önce

çoklu evrenler ba¤lam›nda antropik
prensip konusunu ele alarak bafllamak
isterim. Bunun bir nedeni konuyu teolojik
platforma çekmek isteyenlerin, nedeni
pek anlafl›lmaz flekilde bu prensibe s›k›-
ca sar›lmalar›ndan kaynaklanmaktad›r.

“Ak›ll› varl›klar›n oluflumu ve yaflam›
için en uygun ince ayara sahip evren-
de/dünyada yafl›yor olmam›z” anlam›na
gelen bu ilke ak›ll› tasar›m fikrine destek
olmak amac›yla kullan›lmak istenmekte-
dir. Çoklu evrenler modeli ba¤lam›nda
her birinde farkl› fiziksel kanunlar ve
farkl› temel fiziksel sabitlerin oldu¤u çok
(sonsuz) say›da evrenin mevcudiyeti,
bunlar›n baz›lar›nda bu kanun ve sabit-
lerin maddenin astronomik yap›lardan

yaflama evrilebilmesine uygun de¤erlere
sahip olabilmesini olas›l›k teorisi kapsa-
m›nda hiç kuflkusuz mümkün k›lmakta-
d›r. Yaflam›n temelini oluflturan fiziksel
parametrelerin (Rees’i izleyerek en az
alt› tanesi hemen zikredilebilir) onlarca
mertebeler içeren ince ayarlar içermesi,
bu ince ayarlar›n olas›l›ksal olarak ken-
dili¤inde oluflmas› yerine, olsa olsa bir
ak›ll› tasar›mc› taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifl olmas› gerekti¤i sav›n› tart›flmak bi-
zi bu makaledeki bilimsel çerçevenin d›-
fl›na tafl›yaca¤›ndan, konuya burada
noktay› koyuyoruz.

Yanl›fllanabilirlik konusundaki tart›fl-
may› bafllatabilmek için önce flu soruyu
soral›m: Mevcudiyetleri fiziksel yöntem-
lerle s›nanmas› mümkün olmayan evren-
ler ve süreçlerden söz eden teoriler bi-
limsel say›labilir mi? Bu sorular do¤ald›r
ki bilim insanlar›ndan ve özellikle bu ko-
nular üzerinde çal›flanlardan gelmez.
Genelde böyle sorular› tart›flanlar bilim
felsefecileridir. Bu ba¤lamda ilk akla ge-
len k›staslar Popper’›n “yanl›fllanabilirlik”
kriteri ve “basitlik” ölçütüdür (veya “Oc-
cam’›n usturas›”). Evrenin yafl› (13.7 mil-
yar y›l) ve dünyan›n yafl› (4.5 milyar y›l)
göz önünde bulunduruldu¤unda yanl›flla-
nabilirli¤in bu soruyu yan›tlamakta çok
belirleyici bir oynayabilece¤ini söylemek
zordur. Ancak bilim tarihinde bu konuda

çok kat› bir tav›r tak›nmamam›z ba¤la-
m›nda dersler içeren bir kaç önemli ör-
nek mevcuttur. Fizikten hemen akla ge-
len iyi bir örnek Standart Model’in çok
önemli bir bilefleni olan kuantum kromo-
dinami¤i teorisi (9) (evrim örne¤i bafll›
bafl›na ayr› bir makaleye konu olacak ka-
dar derin bir konu oldu¤undan o konuya
hiç girmeyece¤im)…

Örne¤in kuark ve gluonlar yal›n halle-
riyle ulafl›lm›fl bunca yüksek enerji de-
¤erlerine karfl›n (atom enerjisinin trilyon
kat›) h›zland›r›c›larda ya da kozmik ›fl›n
sa¤anaklar› içinde gözlenebilmifl de¤ildir.
Üstelik, kuantum kromodinami¤ine göre
“asimptotik özgürlük” ad› verilen ve keflfi
Nobel Ödülü ile taçland›r›lan bir meka-
nizma çerçevesinde hiç gözlenemeye-
cekleri öngörülüyor. Ancak neden ser-
best ve yal›n olarak gözlenemeyecekleri
(ya da gözlenmemeleri gerekti¤i) konu-
sunda matematiksel bir ispat da yap›la-
bilmifl de¤il. Fakat Standart Model o ka-
dar çok farkl› olay› aç›klamada o denli
baflar›l› ki, teorinin do¤rulu¤undan bu ne-
denle kuflkuya düflüp en az›ndan kuvvet-
li etkileflmeleri betimleyen k›sm›n› çöpe
atm›yoruz. Özellikle uygarl›k tarihinin en
önemli kefliflerinden bir olan Brout-Eng-
lert-Higgs parçac›¤›n›n keflfinden sonra
böyle bir fley ak›ldan bile geçirilemez. 

Çoklu evrenler modeli
ba¤lam›nda her birinde farkl›
fiziksel kanunlar ve farkl› temel
fiziksel sabitlerin oldu¤u çok
(sonsuz) say›da evrenin
mevcudiyeti, bunlar›n
baz›lar›nda bu kanun ve 
sabitlerin maddenin astronomik
yap›lardan yaflama 
evrilebilmesine uygun de¤erlere
sahip olabilmesini olas›l›k
teorisi kapsam›nda hiç
kuflkusuz mümkün k›lmaktad›r.

Tüm bilim camias›n› ikna etmek için daha çok gözlemsel kan›ta ihtiyaç olmas›, 
yeni çoklu evren teorilerini bilim d›fl› m› saymam›z› gerektirir mi?
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Çoklu evren teorileri henüz kuantum
kromodinami¤i kadar geliflmifl de¤il. Çok
yak›n zamana kadar bilimsel teori olarak
kan›tlanmalar› için gerekli do¤rudan ya
da dolayl› veri de yoktu asl›nda;
PLANCK gözlem uydu ekibinin yay›mla-
d›¤› yeni veriler bu ba¤lamda çok büyük
bir önem tafl›yor. Ancak bu konuda tüm
camiay› ikna etmek için daha çok göz-
lemsel kan›ta ihtiyaç oldu¤u da bir ger-
çek. Bu durumda bu yeni çoklu evren te-
orilerini bilim d›fl› m› saymam›z gerekir?
WMAP gözlem uydusu verileri ilk yay›m-
land›¤›nda oluflan olumsuz hava
PLANCK verileri ile oldukça yumuflam›fl
görünüyor.

Occam konusuna da k›saca de¤ine-
lim: Kopenhag ve paralel evrenler yo-
rumlar›ndan hangisinin daha basit oldu-
¤una karar verme konusunda bir uzlafl-
ma olmay›fl› bir yana, basitli¤in sübjektif
bir kavram oldu¤unu da unutmamak ge-
rekiyor. Yani salt bu k›stas ba¤lam›nda
bir teoriyi di¤erine üstün saymak ve ter-
cih etmek de bilimsel bir yaklafl›m de¤il.
Örne¤in metri¤e dayanan Einstein teori-
si eflde¤erlik ilkesi (kütle çekimi ile ivme-
lenen referans çerçevelerinin eflde¤erli-
¤i) üzerine kuruldu¤u için matematiksel
yap›lar› çok daha az karmafl›k olan (da-
ha basit olan) alternatiflerinden çok da-
ha derin bir basitli¤e sahiptir. Çünkü fi-
ziksel süreçleri aç›klamakta matematik-
sel olarak daha basit yap›ya sahip olan-
lardan çok daha baflar›l›d›r.

10. Tarihçe
Dünyam›z›n çok büyük belki de son-

suz say›daki alternatif dünyalardan biri
oldu¤u oldukça eski bir düflüncedir. Bu
fikir binlerce y›l önceki Hindu ve erken
Buda yaz›n›nda yer alm›flt›r. Daha sonra
eski Helen ve Roma zaman›nda arala-
r›nda Epicures, Platon ve Lucretius’un
da bulundu¤u pek çok ünlü düflünür de
çoklu dünyalar fikrinden söz etmifltir. Ya-
hudilik’ten bafllayarak tek tanr›l› dinlerin
tümü Hint alt k›tas›n›n bat›s›ndaki ülke-
lerde Rönesans’a kadar bin y›ldan fazla
çoklu dünya kozmolojilerinin geliflimine
set çekmifltir.

Bu fikirler Rönesans ve özellikle Bi-
limsel Devrim’le birlikte Bat› düflün dün-
yas›nda yeniden yeflerme olana¤› bul-
mufltur. Bu ba¤lamda öne ç›kan isimler
Giordano Bruno, Leibnitz ve Nietzs-
che’dir. Bu noktada Bruno’nun Engizis-
yon taraf›ndan vahflice katledilmesinde
çoklu dünyalar fikrinin epeyce pay› oldu-
¤unu belirtmek gerekir.

Paralel dünyalar fikri ancak 20. yüz-
y›lda kuantum teorisi ve modern kozmo-
lojinin (genel görelilik teorisi, büyük pat-

lama ve geniflleyen evren) geliflmesiyle

sa¤lam bilimsel temeller üzerine otur-

mufltur. Bu konu üzerindeki çal›flmalar

sicim ve onun en geliflmifl flekli olan M-

teorilerinin son y›llarda kaydetti¤i çok

önemli geliflmelerin tetikledi¤i çok büyük

bir ivme kazanm›flt›r. Burada k›sa bir

özet vermek gerekirse, 13.7 milyar y›l

önce bizim evreni ortaya ç›kartan “büyük

patlama” ve onu hemen izleyen “enflas-

yon”dan söz etmek gerekir. Büyük patla-

ma, kuantum teorisi ve enflasyon kaç›-

n›lmaz bir flekilde birçok baflka evrenin

varl›¤›n› do¤al k›lmaktad›r. Üstelik bun-

lar›n tümü de ayn› özellikte olmayabili-

yor. Bu farkl›l›klar Tegmark taraf›ndan

farkl› seviyeler olarak aç›klan›yor.(10)

Tegmark’›n 3. seviye çoklu evreni yukar-

da özetledi¤imiz Everett yorumuna da-

yan›yor. Bu evrenler ebedi enflasyon

yaklafl›m› çerçevesinde sürekli oluflabili-

yor, geniflliyor, çarp›flabiliyor... ‹flin bu

yan› ayr› bir makaleyi gerektirecek kadar

zengin ve ilginç. Çok uzak olmayan bir

gelecekte konuya bu perspektiften geri

dönebilmek umuduyla.
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Büyük patlama, kuantum teorisi
ve enflasyon kaç›n›lmaz 
bir flekilde birçok baflka 
evrenin varl›¤›n› do¤al 
k›lmaktad›r. Üstelik bunlar›n
tümü de ayn› özellikte 
olmayabiliyor. Bu farkl›l›klar
Tegmark taraf›ndan farkl›
seviyeler olarak aç›klan›yor. 
Bu evrenler ebedi enflasyon
yaklafl›m› çerçevesinde sürekli 
oluflabiliyor, geniflliyor,
çarp›flabiliyor…

Çoklu evrenler düflüncesinin kökeni, 
binlerce y›l önceye dayanmaktad›r.
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