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Einstein-Podolsky-Rosen 
makalesi ve “İkinci Kuantum 
Devrimi”ndeki yeri
Prof. Dr. Sadi TURGUT • ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Yeni sorulan sorular daha 
çok şu şekilde: “Kuantum 
fiziğindeki bu garip 
davranışı kullanarak 
faydalı bir şey yapabilir 
miyim? Özgün bir 
uygulama geliştirebilir 
miyim? Bundan para 
kazanabilir miyim?” Ve 
doğal olarak “bundan bir 
silah yapabilir miyim?”

“

“

Bugünlerde bilim ve teknoloji dünyasında kuantum teknoloji-
leriyle ilgili yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Neredeyse her 
gün bir şirketin geliştirmekte olduğu kuantum bilgisayarlarla 

veya bu bilgisayarların bilgi-işlem alanında yaratacağı devrimsel 
değişikliklerle ilgili bir haber çıkıyor. Görünüşe göre, sayıları elliyi 
bulan birçok şirket, kuantum bilgisayarların yakın ya da uzak bir 
gelecekte ticarileşeceğini öngörerek pastadan bir pay alabilme en-
dişesiyle kolları sıvamış durumda. Benzer hareketlilik, metrolojiden 
kriptografiye kadar çok farklı alanlarda, geleneksel sorunlara yeni 
yaklaşımlar getiren diğer kuantum teknolojileri için de söz konusu. 
Geleceğimizin önemli bir kısmını belli ki bu teknolojiler şekillendi-
recek. Bu nedenle büyük devletler de aynı endişelerle keselerinin 
ağzını açmış durumda. Bu alanda çalışanlar için bugünler oldukça 
heyecanlı zamanlar.

“İkinci kuantum devrimi” olarak adlandırılan bu hareketlilik 30-40 
yıl kadar önce küçük adımlarla başladı ve giderek büyüyüp gelişe-
rek bugünkü durumuna evrildi. İsim, kuantum fiziğinin temel ya-
salarının belirlendiği, benzer şekilde heyecanlı geçen 20. yüzyılın 
başındaki yıllara bir gönderme içeriyor. Birinci kuantum devrimi 
olarak adlandırabileceğimiz bu ilk dönemde bilim insanları temel 
sorularla uğraşıyorlardı. (Örneğin: “Kuantum dünyasını yöneten 
kurallar nedir? Kuantum yasalarının izin verdiği bu garip etki ger-
çekten de gözlenebilir mi? Belirsizlik gerçekten var mı? Dalga fonk-
siyonu ne anlama geliyor?”) Buna karşın, günümüzde devam eden 
ikinci devrim sürecinde, insanların kuantum dünyasının gariplik-
lerini kanıksadıklarını ve daha çok uygulamaya yönelik bir yakla-
şım sergilediklerini görüyoruz. Yeni sorulan sorular daha çok şu 
şekilde: “Kuantum fiziğindeki bu garip davranışı kullanarak faydalı 
bir şey yapabilir miyim? Özgün bir uygulama geliştirebilir miyim? 
Bundan para kazanabilir miyim?” Ve doğal olarak “bundan bir silah 
yapabilir miyim?”

Temel ilkeleri 1984 yılında ortaya atılan kuantum kriptografi kuan-
tum fiziğinin günümüz problemlerine ilk uygulamalarından birisi. 
Kriptografi, bir başka deyişle “gizli haberleşme sanatı”, eskiden sa-
dece askeri bir teknoloji olarak düşünülürdü, ama bugünlerde inter-
net ticareti veya özel hayatın gizliliği gibi alanlarda çok önemli sivil 
uygulamalara sahip. Birbirlerinden uzaktaki şehirlerde yaşayan, 
daha önce hiç karşılaşmamış iki kişinin birbirleriyle şifreli haberle-
şebilmeleri klasik bilgi işlem teknikleriyle kesin çözümü olmayan 

Kimilerince ikinci kuantum devriminin itici gücü olan çalışmaların asıl başlangıç noktasını, 1935 
yılında Albert Einstein’ın Princeton’daki İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne katıldıktan birkaç yıl sonra 
Boris Podolsky ve Nathan Rosen ile beraber yazdığı bir makale oluşturuyor. Bugün 
Einstein-Podolsky-Rosen ya da kısaca EPR olarak adlandırdığımız bu makale, Einstein’ın kuantum 
fiziğinin kabul gören yorumuna karşı yaptığı en son ve en önemli itirazını içeriyor.
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bir problem. Bugün bu iş için, güvenilirliğinden tam 
emin olamadığımız açık anahtarlı sistemleri kulla-
nıyoruz. Buna karşın, kuantum kriptografi bu prob-
lemi kökten çözmekte. Bu iki kişi kuantum fiziği-
nin, eskiden bazı bilim insanlarını oldukça rahatsız 
etmiş olan belirsizlik ilkesini kullanarak, iletecek-
leri mesajı üçüncü kişilerden gizleyebiliyorlar. Bir 
başka şekilde ifade etmek gerekirse, eskinin bilim-
sel ve felsefi problemleri, bugünün teknolojilerinin 
temel dayanağı olmuş durumda. Bugün bazı şirket-
ler kuantum kriptografi temelli ürünlerini satmaya 
başladılar bile. Bundan 30-40 yıl kadar sonra, bu 
teknolojinin internet haberleşmesine entegre edil-
mesi kesin görünüyor; ancak bunun için öncelikle 
kuantum ağları gibi başka teknolojilerin mükem-
melleştirilmesi gerekecek. 

İkinci devrim sürecinde ortaya çıkan çok sayıda 
kuantum temelli uygulamanın içinde şüphesiz en 
heyecan verici olanı kuantum bilgisayarlar. Fakat 
bütün bunların yanında, nükleer denizaltıların na-
vigasyonu ve kuantum radar gibi askeri teknoloji-
lerden, kuantum para gibi sivil uygulamalara kadar 
varan başka birçok tasarı mevcut. Zamanla bunla-
rın hangisinin nasıl gerçekleştiğini göreceğiz.

Ancak, bütün bu teknoloji odaklı ar-ge çalışmaları-
nın yanı sıra, kuantum fiziğinin bazı temel soruları 
konusunda da çok önemli birtakım çalışmalar ya-
pılmaya devam ediyor. Uygulama kaygısından en 
azından şimdilik çok uzak olan bu çalışmalarda do-
ğanın kuantum davranışı konusunda bir asır önce 
yarım bırakılan bazı sorulara oldukça net cevaplar 
elde etmekteyiz. Kimilerince ikinci kuantum devri-
minin itici gücü olan bu çalışmaların asıl başlangıç 
noktasını da 1935 yılında Albert Einstein’ın Prince-
ton’daki İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne katıldıktan 
birkaç yıl sonra Boris Podolsky ve Nathan Rosen 
ile beraber yazdığı bir makale oluşturuyor. Bugün 
Einstein-Podolsky-Rosen ya da kısaca EPR olarak 
adlandırdığımız bu makale, Einstein’ın kuantum fi-
ziğinin kabul gören yorumuna karşı yaptığı en son 
ve en önemli itirazını içeriyor. Hikâyenin sonunda 
Einstein’ın savunduğu görüşün yanlışlığı ortaya çı-
kıyor ama EPR makalesinde ortaya atılan fikirler, 
bugün kuantum kuramının en ciddi desteği olan 
deneysel testlerin temel dayanağını oluşturuyor.

Kopenhag yorumunun sorunu

EPR makalesindeki tartışmaya girmeden önce, ku-
antum kuramının gelişimini kısaca hatırlamakta 
yarar var. Birinci kuantum devrimi de küçük bir 
adımla, Max Planck’ın 1900 yılında ortaya attığı 
kuantum varsayımıyla başlamıştı. Her ne kadar 
Planck’ın bu çalışması bilinen bir problemi çözme 
amacıyla yapılmış olsa da, nitelik itibariyle cevapla-
dığından çok daha fazla soru içeriyordu. Planck’tan 
sonraki 30 yıl da aşağı yukarı böyle geçti; çok çeşitli 
çalışmalarda doğanın kuantum yapısının belli yön-
leri keşfedildi ve her keşif yeni sorulara yol açtı. Gi-
zem en sonunda, 1925-26 yıllarında Werner Heisen-
berg ve Erwin Schrödinger’in tam bir matematiksel 
kuram ortaya atmasıyla ve bunu takip eden birkaç 
yıl içinde “kullanılabilir” bir olasılıksal yorumun or-
taya çıkmasıyla çözüldü.

Elbette “çözüldü” derken, her şey mükemmel şekil-
de anlaşıldı demek istemiyorum. Birinci kuantum 
devriminin en önemli sonucu çalışılabilir bir mate-
matiksel kuramın oluşturulmuş olmasıydı. 1930’lar-
dan günümüze kadar yapılan çok sayıda kuramsal 
ve deneysel çalışma, bu kuramın inanılmaz derece-
de kusursuz bir öngörü yeteneğine sahip olduğunu 
gösteriyor. Trilyonda bir düzeyinde bir hassaslıkta 
ölçülebilen bazı fiziksel niceliklerin, kuantum ku-
ramı kullanılarak yine aynı düzeyde bir hassaslıkta 
hesaplanabildiğini, kuramsal hesaplama ve deney-
sel ölçüm sonuçlarının mükemmel derecede örtüş-
tüğünü biliyoruz. Açıkçası,  son yüzyıldaki bilimsel 
çalışmalara bakarak matematiksel kuantum kura-
mının doğruluğundan şüphelenmemiz için hiçbir 
neden olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonuç 
olarak, birinci devrim, bize doğayı doğru olarak ön-
görebileceğimiz bir matematiksel kuram verdi.

Birinci devrimde çözülemeyen tek şey bu kura-
mı nasıl yorumlamamız gerektiğiydi. 1927 yılında 
toplanan beşinci Solvay konferansında yorum so-
runu detaylı bir şekilde tartışılmıştı. Tartışmalar 
çoğunlukla Niels Bohr ile Albert Einstein arasında 

Max Planck (Einstein’ın sağında) ve  Einstein arkadaşlarıyla 
bir sohbette.
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geçmiş ve konferans görünüşte Bohr’un savundu-
ğu Kopenhag yorumunun zaferiyle sonuçlanmıştı. 
Ancak görünüşün aksine yorum sorunu hiçbir za-
man sonlandırılamadı. Kopenhag yorumu fizikçi-
lere hesaplarında kullanabilecekleri bir bakış açısı 
verdi ama tatmin edici olamadı. Bundan sonraki 
yıllarda fizikçilerin probleme yaklaşımı ünlü “Kapa 
çeneni de hesabını yapmaya bak” ifadesiyle özet-
lenebilir. Bu ifade, kullandıkları kuramı anlamaya 
çalışan öğrencilere hocalarının verdiği bir nasihat 
olarak okunsa da, fizikçilerin çoğunluğu tarafından 
benimsenmiştir. Yani, yorum sorununu çözmeye 
çalışmak yerine, matematiksel kuramdan elde edi-
lebilecek öngörüler elde etmek, kısa vadede sonuç 
almak açısından daha iyidir.

Einstein’ı en çok rahatsız eden şey, yerellik olarak 
adlandırdığımız doğal bir özelliğin Kopenhag yo-
rumunda ihlal ediliyor olmasıydı. Yerellik, fiziksel 
olayların ilk önce en yakın çevresini etkilediğini, 
sonra da bu etkinin sonlu bir hızla yayılarak daha 
uzaklara eriştiğini ifade eder. Buna göre, şu anda 
burada olan bir olay, aynı anda evrenin başka bir 
yerindeki herhangi bir şeyi etkileyemez. Bu durum 
aynı zamanda Einstein’ın görelilik kuramına da 
aykırıdır. Ancak, kuantum kuramında ölçüm süreç-
lerini olasılıklar ile tarif etmeye çalıştığımızda, ka-
çınılmaz olarak yerelliğe aykırı görünen durumlar 
ortaya çıkıyor. 

Problem, esasında Kopenhag yorumunda determi-
nizmin terk edilmesi ve belirsizlik ilkesiyle yakın-
dan ilgili. Bu yoruma göre, bir niceliği ölçmeden 
önce, bu niceliğin bir değerinden bahsetmek çoğu 
kuantum durumu için söz konusu değildir. Niceli-
ğin değeri, sadece ölçüm ile rastlantısal olarak or-
taya çıkar ve ancak bu aşamadan sonra belirli hale 
gelir. Ölçümün sonucunda değerin ne olarak ölçüle-
ceği ise, ölçümü yapmadan öngörülemez. Kuantum 
kuramı bize sadece değişik değerlerin hangi olası-
lıklarla elde edilebileceğini söyler. 

Basit bir örnek olarak, deney tüpünde tuttuğumuz 
bir atomun tek elektronunun yerini öğrenmek iste-
diğimizi düşünelim.  Bir ölçüm almaya başlamadan 
önceki herhangi bir anda, elektronun yeri hakkın-

da kaçınılmaz bir belirsizlik vardır. Bu aşamada 
elektronun nerede olduğu sorusu anlamsızdır. Hat-
ta “elektron belki şu noktadadır” ya da “elektron şu 
anda belki de atom çekirdeğinin sağındadır” gibi 
ifadeler de anlamsızdır, çünkü böyle ifadeler, elekt-
ronun bizim bilmediğimiz ama belirli olan bir yeri 
olduğunu kabul eder. Kopenhag yorumu, “elektro-
nun bulunduğu yer” için ölçümden önce herhangi 
bir değer atfedilemeyeceğini söyler. Bu değeri bi-
zim ya da bir başkasının bilip bilmemesi de önemli 
değil, çünkü belirsizlik doğanın yapısında olan bir 
şey. Eğer elektronun yerini ölçersek, bu durumda 
belirsizliği yok etmiş ve “elektronun bulunduğu 
yer” kavramını belirli hale getirmiş oluruz. Bu süreç 
mecburen rastlantısal olmalı ve elektronun kuan-
tum durumunu geri çevrilemez bir biçimde değiş-
tiriyor olmalı.

Buradaki yerelliğe aykırı görünen durum şu: Vurgu 
için biraz abartalım ve elektronun yerindeki belir-
sizliğin bir deney tüpünü çok aştığını, tüm Güneş 
sistemi çapında olduğunu varsayalım. O halde, bu 
elektronun yerini ölçtüğümüzde Güneş sistemi 
içinde herhangi bir yerde, mesela Jüpiter’de veya 
Venüs’te bulma olasılığımız var. Şimdi de elektro-
nun yerini gerçekten ölçelim ve Dünya’da bulduğu-
muzu varsayalım. Ölçümü yaptığımız anda, elekt-
ronun diğer yerlerde olma olasılığı birden sıfırlanır. 
Kısacası, biz Dünya’dayken burada bulunan aletler-
le bir ölçüm yapıyoruz; tesadüfen elektronu da bu-
rada buluyoruz; ama aynı anda diğer her yerde bir 
şeyleri değiştiriyoruz. Einstein’ı rahatsız eden en 
önemli problem buydu.

Problemin olası bir çözümü, Kopenhag yorumunu 
terk edip, belirsizliğin olmadığı yeni bir kuram yaz-
mak olabilirdi. Ancak, o yıllarda henüz hiç kimse 
bu nitelikleri taşıyan tutarlı bir kuramla ortaya çık-
mamıştı. 

Dolanıklık ve EPR korelasyonları

1935 yılında yayımlanan EPR makalesi, esas olarak 
yerellikle ilgili problemi daha açık bir şekilde orta-
ya koymaktadır. Bu amaçla yazarlar, bir yerine iki 

Solvay konferanslarının en ünlüsü, 1927 yılında yapılan 
beşinci toplantıydı. Bu toplantıda kuantum fiziğinin yorumu 
sorunu derinlemesine tartışılmıştı. 
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parçacık düşünürler ve bu parçacıkların çok özel 
bir kuantum durumunda olduğunu varsayarlar. İlk 
defa bu makalede yer alan bu kuantum durumunu 
ve bununla benzer türden özellikler gösteren bütün 
diğer kuantum durumlarını bugün (Schrödinger’i 
izleyerek) dolanık olarak adlandırıyoruz. Önceleri 
sadece EPR korelasyonlarıyla ilgili olduğu düşü-
nülen dolanıklık kavramının, bugün çalıştığımız 
kuantum teknolojilerinin birçoğunda kritik önemi 
olduğu ancak yeni anlaşılmıştır. 

EPR makalesinde yazarlar, önce bu parçacıkların 
birbirlerinden çok uzaklaşacak şekilde ayrıldıkları 
ve her iki parçacık üzerinde ayrı ayrı ölçümler ya-
pıldığı bir düşünce deneyi tasarlarlar. Parçacıkların 
kuantum durumu o şekilde ayarlanmıştır ki, parça-
cıkların biri üzerinde yapılan konum ölçümü, diğer 
parçacığın konumunu da belirli hale getirmektedir. 
Benzer şekilde, parçacıklardan herhangi biri üze-
rinde yapılan hız ölçümü de diğerinin hızını belirli 
hale getirir. Kopenhag yorumuna göre, herhangi bir 
ölçüm yapılmadan önce, her iki parçacık için her iki 
niceliğin de belirsiz olması gerekir. Ancak, bunlar-
dan birisi parçacıklardan biri için belirlendiği anda, 
aynı nicelik diğer parçacık için de belirlenmiş olur. 
Üstelik bu sonuç parçacıkların birbirlerinden ne 
kadar uzakta olduklarından bağımsızdır. Parçacık-
ların birini Dünya’da tutup, diğerini yüzyıllar süren 
bir yolculuk sonrasında galaksimizin öbür ucuna 
götürebiliriz, ancak sonuç yine değişmez. Bir şekil-
de, parçacıkların biri üzerinde yapılan ölçüm, diğe-
rinin kuantum durumunu anında değiştirebiliyor. 
Her iki parçacık üzerinde aynı nicelik ölçüldüğün-
de (örneğin, her ikisinin de hızı ölçülürse) sonuçlar 
birbirleriyle tutarlı olmalı. Orijinal EPR düşünce de-
neyinde bu hızlar zıt yönde ve eşit büyüklükte ol-
mak zorunda. Örneğin, birinci parçacığın sağa doğ-
ru bir birim hızla gittiği ölçüm sonucu anlaşıldıysa, 
ikinci parçacık da sola doğru bir birim hızla gidiyor 
olmalı. İşte, yıllar boyu birçok insanın kafasını ka-
rıştıran EPR korelasyonları bunlar.

Çoğu kişi bu korelasyonları ilk defa duyduğunda 
bunun ışıktan hızlı mesaj iletmek için kullanılabi-
leceğini düşünür. Ancak bu doğru değil. Ölçümler-
de elde edilen sonuçlar rastlantısal ve öngörülemez 
olduğu için, EPR korelasyonları bir mesaj iletmek 
için kullanılamaz. Bu nedenle de Einstein’ın göre-

lilik kuramının yasakladığı ışıktan hızlı bir şekilde 
mesaj iletilemeyeceği kuralını da ihlal edemiyoruz. 
Kısacası, EPR korelasyonları görelilik kuramına ay-
kırı gibi görünüyor ama açık ve net bir ihlal değil 
bu. İşte bu nedenle, Einstein, EPR düşünce deneyin-
deki etkiyi “uzaktan hayalet etki” olarak nitelendir-
meyi tercih etmiştir.

Yine aynı nedenle, EPR makalesinin yazarları dü-
şünce deneyinin sonuçlarını kullanarak bütün ni-
celiklerin belirli gerçek değerlerinin olması gerek-
tiğini ve dolayısıyla kuantum fiziğindeki belirsizlik 
kavramının terk edilmesi gerektiğini göstermeye 
çalışırlar. Daha sonraki tartışmalarda sıkça kulla-
nılan gerçeklik ifadesi de ilk defa bu makalede yer 
almaktadır. Bu kavram tam olarak her niceliğin, 
muhtemelen bizim bilmediğimiz, belirli bir değeri 
olduğunu ifade eder. Ölçüm sonucunda biz bu de-
ğeri öğreniriz. Fakat değerin ne olduğunu bilmedi-
ğimiz için sonuç bize rastlantısalmış gibi görünür.
 

EPR makalesi, yerellik ilkesinin gerçekliği gerektir-
diğini iddia eder. Buna göre, birinci parçacık üze-
rinde bir ölçümün yapılıp yapılmaması ya da ölçüm 
yapılsa bile neyin ölçüldüğü, ikinci parçacık üze-
rinde yapılan bir işlemin sonucunu değiştiremez. 
EPR makalesi bu fikirden yola çıkarak, ölçümler 
sonucu elde edilen değerlerin önceden belirlen-
miş olması gerektiğini söyler. Buna dayanarak da 
kuantum kuramının bilinen haliyle tam bir kuram 
olmadığını, aksine bu özellikleri sağlayan yeni bir 
kuram bulunması gerektiğini söyler. Bu açıklama-
ya göre, parçacıkların hız ve konumları gibi fizik-
sel özellikleri arasındaki korelasyonlar, bu parça-
cıklar birbirlerine yakınken ve hâlâ etkileşiyorken 
oluşuyor olmalı. Bu aşamadan sonra, parçacıkların 
birbirlerinden ayrıldığı süreçte ilgili niceliklerin 
değeri değişmezse, korelasyonlar devam eder. Ya-
zarların olası gördüğü tek açıklama buydu.

Bell ve ötesi

Uzun yıllar boyunca EPR makalesinde ortaya atılan 
fikirler bir paradoks veya bir sorun olarak görüldü. 
EPR düşünce deneyi hakkındaki en önemli adım 
1964 yılında John Stewart Bell tarafından atıldı. 
Bell, EPR makalesinde savunulan, yerellik ve ger-
çeklik özelliklerini taşıyan alternatif kuramlarda, 
düşünce deneyinde elde edilen korelasyonların 
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daha farklı istatistiksel özellikler sağlaması ge-
rektiğini keşfetti. Daha da önemlisi, yerel gerçekçi 
kuramların, bugün Bell eşitsizliği olarak adlandır-
dığımız bir eşitsizliği sağladığını, ancak kuantum 
kuramının bu eşitsizliği ihlal ettiğini gösterdi. 

Bu noktada ünlü bilim felsefecisi Karl Popper’ın, 
kuramların yanlışlanarak elenmesi konusundaki 
düşüncelerini hatırlamakta yarar var. Eğer farklı 
iki kuram olası bir deney hakkında farklı öngörü-
lerde bulunuyorlarsa, o zaman o deneyi yaparak 
kuramlardan hangisinin yanlış olduğunu anlamak 
mümkündür. Elbette böyle bir deney diğer kuramı 
doğrulamaz (sadece destekler); ama bütün bilimsel 
ilerleme yanlış olan kuramları eleyerek gerçekleşir. 
İşte bu nedenle Bell’in çalışması çok kritik bir öne-
me sahip. Kuantum kuramı ile Einstein’ın makul 
bir alternatif olarak düşündüğü yerel gerçekçi ku-
ramlar farklı öngörülerde bulunduğu için, ilgili de-
neyi yaparak bunlardan hangisinin yanlış olduğu-
nu anlayabiliriz. Bell’in en büyük başarısı, düşünce 
düzeyinde yürütülen bir tartışmayı alıp bilim in-
sanlarının çok daha iyi olduğu bir düzeye, deneysel 
sınama düzeyine indirmesidir. 

Elbette EPR deneyini gerçekten yapmak göründüğü 
kadar kolay değil. Dolanık bir kuantum durumunda 
olan parçacık çiftlerinin üretimi ve bunların üzerle-
rinde gerekli ölçümlerin alınması için bazı teknolo-
jik gelişmelerin gerçekleşmesi gerekmekteydi. İlk 
deneyler 1970’lerin başlarında yapılmaya başlandı 
ama ilk tatminkâr sonuçlar 1980’lerin başlarındaki 
Aspect deneylerinde elde edildi. Deney sonuçları 
doğanın da, tıpkı kuantum kuramı gibi Bell eşit-
sizliklerini ihlal ettiğini gösteriyordu. Dolayısıyla, 
Einstein’ın tercih ettiği, EPR makalesinde savunu-
lan yerel gerçekçi kuramların doğayı açıklayama-
dığını biliyoruz artık.

Bu deneyler yerel gerçekçi kuramları yanlışlamak 
için yeterli, ancak yapılan bütün bu deneylerde ori-
jinal EPR düşünce deneyindeki temel fikre tam uy-
mayan birtakım mantıksal gedikler söz konusuydu. 
Örneğin, düşünce deneyinde parçacıkların birbirle-
rinden çok uzakta olması ve ölçümlerin, birbirlerini 
etkilemeyeceklerinden emin olabileceğimiz bir za-
man penceresi içinde yapılması gerekiyor. Düşün-
ce deneyinde parçacıkları hayal edebildiğimiz ka-
dar uzakta düşünmekte bir sorun yok elbette; ancak 

gerçek deneylerde bu koşulu sağlamak pek kolay 
bir şey değil. Deneylerde kullanılan parçacık detek-
törleri ve ölçüm aletlerinin verimliliklerinin düşük 
olması, ya da uzak yerlere gönderilen parçacıkların 
bazılarının yolda kaybolması gibi başka sorunlar da 
gedik olarak görülmekte. Elbette bütün mantıksal 
gediklerin kapatılması yine teknolojik gelişmelerle 
mümkün olacak. Bu nedenle, Aspect deneylerinden 
sonraki en büyük hedef gediksiz Bell testleri oldu. 
Uzun yıllar süren çabalar sonunda 2015 yılında bü-
tün mantıksal gediklerin kapatıldığı Bell testleri-
nin gerçekleştirildiğine tanık olduk. Elbette kuan-
tum kuramı hakkındaki görüşlerimizi değiştirecek 
sürpriz sonuçlar çıkmadı bu deneylerden. Fakat 
artık kuantum kuramının çok daha sağlam bir des-
teğe sahip olduğunu biliyoruz.

2008 yılında Bilkent Üniversitesi’nin Fizik ve Ma-
tematik bölümlerinden bir grup, bugün Klyachko-
Can-Binicioğlu-Schumovsky ya da kısa adıyla 
KCBS olarak adlandırdığımız yeni bir tür eşitsizlik 
ortaya atıp yerellik kavramını işin içine katmadan, 
kuantum kuramı ile gerçekçi kuramların başka tür 
testlere tabi tutulabileceğini gösterdi. Gerçekçi ku-
ramlar KCBS’nin eşitsizlik bağlantısını sağlamak 
zorundayken, kuantum kuramı bu eşitsizliği ihlal 
ediyor. Elbette kısa sürede KCBS deneysel teste tabi 
tutuldu. Sonuçlar kuantum kuramının bu testi de 
başarıyla geçtiğini ve rakip olarak (yerel olan veya 
olmayan) belli birtakım mantıklı koşulları sağlayan 
bütün gerçekçi kuramları elediğini gösteriyor.

Buna ek olarak Bell ve KCBS türü eşitsizliklerin 
matematiksel yapısı, kuantum kuramına alternatif 
olabilecek başka tür bazı kuramların da elenme-
sinin söz konusu olabileceğini gösteriyor. Dolayı-
sıyla, kuantum fiziğinin temel kavramlarıyla ilgili 
bu türden deneysel testlerin daha uzun bir süre 
boyunca yapılmaya devam edeceğini öngörebili-
riz. Elbette bu testlerin hiçbiri uygulamaya yönelik 
değil ama bunların yapılabilmesi doğrudan ya da 
dolaylı olarak teknolojik ilerlemeyi teşvik eden bir 
niteliğe sahip. Bu nedenle de, bugünün kuantum 
teknolojilerinin, kuantum kuramını sağlam testlere 
tabi tutabildiğimiz zamanlarda ortaya çıkması bir 
sürpriz değil. Temel bilim araştırmaları ve teknoloji 
her zaman beraber ilerlemiştir. İşte bu nedenle, EPR 
makalesinin açtığı çığırı takip eden Bell ve benzeri 
tür testlerin, şu anda yaşamakta olduğumuz ikinci 
kuantum devriminin itici gücü olduğunu söylemek 
yerinde olur.

John Stewart Bell (1928 - 1990)


