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K a p a k

Kuantum Kuramında üst üste gelme
1980’li yıllardan sonra yaşanan bir dizi gelişme, kuantum fiziğinin bilgi işlem alanında 
olağanüstü nitelikte uygulamaları olduğunu gösterdi. Namık Kemal Pak Hoca da, özellikle 
TÜBİTAK görevleri sonrası dönemde, kuantum bilgi kuramında yaşanan bu gelişmelerle 
ilgilenmiş, çalışmalarıyla değerli katkılar yapmıştı. Özellikle, bilgi kavramının ışığı altında 
kuantum kuramına yeniden bakmayı, eski kavramsal problemleri gözden geçirmeyi 
oldukça heyecan verici buluyordu.

Eskiler bir fiziksel 
sistemin birden 
fazla yer, hız veya 
durumda bulunmasını 
anlaşılmaz 
buluyorlardı; şimdi bir 
kuantum bilgisayarın 
birçok işlemi birden, 
tek adımda yapması 
düşüncesini doğal 
bulmaya başladık.

derslerini aldığım ve bu alanda beraber 
çalışma onuruna eriştiğim hocamın anı-
sına, ben de beni defalarca şaşırtan ku-
antum fiziğinin bazı yönleri hakkında bir 
iki şey söylemek istiyorum. 

Fizikçiler arasında “Kapa çeneni de 
hesabını bitirmeye bak!” düsturuyla özet-
lenen yerleşmiş bir tutum söz konusu. 
Kısaca özetleyeyim: Deneyle sınanabi-
lecek fiziksel özelliklerin hesaplanması 
açısından kuantum kuramı çok başarılı. 
Kuram bugüne kadar birçok sınamadan 
alnının akıyla çıktığı için kuramın mate-
matiksel altyapısının doğruluğu konu-
sunda şüphelenmemizi gerektirecek her-
hangi bir şey yok. Dolayısıyla, elimizde 
“doğru” bir kuram var. Ama gelin görün 
ki, kuramda geçen terimlerin ne anlama 
geldiğini sorguladığımızda olağandışı, 
sağduyumuza ters, bazılarına göre de 
kabul edilemez şeylerle karşılaşıyoruz. 
Kuantum kuramının yorumu sorunu de-
diğimiz şey bu: Doğru ama yorumlaya-
madığımız bir kuram var elimizde. Kimi-
lerine göre sorun kuramın matematiksel 
yapısından kaynaklanıyor. Bu görüşü 
benimseyenler daha iyi bir kuram oluş-
turma arayışına yöneliyor. Fakat bütün 
öngörüleri doğru çıkan bir kuramı yıkıp, 
yerine aynı öngörülere ve kabul edilebilir 
bir yoruma sahip yeni bir kuram koymak 
oldukça zor bir iş. Kimileriyse, kuantum 
kuramını kullanılan şekilde olduğu gibi 
kabul edip, matematiksel düzeyde olup 
bitenin doğru yorumunu bulmaya çalışı-
yor; ama burada da birbirlerinden farklı 
birçok yaklaşım söz konusu. Sonuç ola-

Niels Bohr’a atfedilen, ama asıl 
kaynağı bilinmeyen bir sözde 
“Kuantum fiziği karşısında 
şoke olmamışsanız, henüz 
ne olduğunu anlamamışsı-

nızdır” deniyor. Bu ve buna benzer bir-
çok özlü söz, doğanın sunduğu bu büyük 
bilmece karşısında bize her şeyin sandı-
ğımız kadar basit olmadığını hatırlatma 
işlevini yerine getiriyor. 1980’li yıllardan 
sonra yaşanan bir dizi gelişme, kuantum 
fiziğinin bilgi işlem alanında olağanüstü 
nitelikte uygulamaları olduğunu göster-
di. Bu gelişmelerle beraber, eski bilim 
insanları için şoke edici olan her unsur, 
artık yeni kuantum bilgi teknolojilerinin 
temel yapıtaşına dönüştü. Eskiler bir fi-
ziksel sistemin birden fazla yer, hız veya 
durumda bulunmasını anlaşılmaz bulu-
yorlardı; şimdi bir kuantum bilgisayarın 
birçok işlemi birden, tek adımda yapması 
düşüncesini doğal bulmaya başladık. Es-
kiden rahatsızlıkla karşılanan belirsizlik 
ilkesi, bizim bilemeyeceğimiz şeyi baş-
kalarının da bilemeyeceği noktasından 
hareketle, kırılması imkânsız kuantum 
kriptografisi uygulamalarının gelişmesi-
ne yol açtı. 

Namık Kemal Pak Hoca da, özellik-
le TÜBİTAK görevleri sonrası dönemde, 
kuantum bilgi kuramında yaşanan bu 
gelişmelerle ilgilenmiş, çalışmalarıyla 
değerli katkılar yapmıştı. Özellikle, bilgi 
kavramının ışığı altında kuantum kura-
mına yeniden bakmayı, eski kavramsal 
problemleri gözden geçirmeyi olduk-
ça heyecan verici buluyordu. Kuantum 



Elbette bu hikâye, kuantum dünya-
sında karşılaştığımız garip bir olayı anlat-
mak için daha aşina olduğumuz makros-
kobik dünyamızdan seçilmiş bir kurgu, 
daha doğrusu bir benzetme. Benzetme-
nin temel amacı da olayın şok değerini 
artırmak. Ama sadece bir benzetme değil 
bu. Böylesine garip bir şey gerçekten de 
gözlemlenebilir. Sadece hedef tahtaları-
nın biraz daha uzağa konması gerekiyor. 
(Aslında düşündüğünüzden biraz daha 
uzağa konmalı. Görünür evrenin çapının 
birkaç milyar katı kadar uzak olsa yeter-
li.) Bir de tüm atışların tamamen karanlık, 
vakumlu bir odada yapılması gerek. Ben-
zer deneyler çok uzun zamandan beri 
daha küçük “mermilerle” yapılmakta: Fo-
tonlar, elektronlar, atomlar ve son olarak 
da 500 kadar atom içeren dev moleküller 
ile bu olay gerçekten de gözlenebiliyor. 
Aynı deneyin gerçek bir poligonda pratik 
şartlar altında yapılamaması kanımca 
önemsiz bir ayrıntı (2).

Yukarıda anlatılan olaydaki şaşırtıcı 
unsurun kuramdan bağımsız olduğuna 
dikkat ediniz. Elbette bu olayı önceden 
öngörebilmek için bir kuram kullanmak 
gerekiyor, ama bir kere deney yapıldıktan 
ve sonucun bu şekilde ortaya çıktığı te-
yit edildikten sonra kuramı unutup olayın 
garipliğine odaklanabiliriz. Yani asıl garip 
olan kuantum kuramı değil, doğanın ken-
disi. Doğa bu kadar garip olduğu için onu 
betimleyen herhangi bir kuram da mec-
buren garip olmak zorunda.

Böyle bir olayı nasıl açıklayabiliriz? 
Neden bu bize bu kadar garip geliyor? 
Aslında düşündüğümüz şey şu: “Bir mer-
mi ya sağ ya da sol pencereden geçer. Bir 
kere geçtikten sonra da, sadece o pence-
re açıkken nereye gidiyorsa, oraya gider.” 
Sonuç yanlış olduğuna göre, bu cümle-
de yaptığımız açık ya da gizli varsayım-
lardan birinin geçersiz olması gerekiyor. 
Kuantum kuramının nihai formuna ulaş-
tığı 1920’li yıllardan beri bu olaya değişik 
türden açıklamalar getirildi. Bu açıklama-
lardan hiçbiri herkesi tatmin edebilecek 
nitelikte olmadığı için bugün hala yorum 
tartışmalarına devam ediyoruz.

rak, kimilerine göre yorum sorunu çözül-
müş, bitmiş bir konu, kimilerine göreyse 
hala güncelliğini koruyan bir muamma.

Fizikte öğrenciliğimiz sırasında kuan-
tum dersini alırken “Peki ama bu ne anla-
ma geliyor?” sorusunu sürekli soruyoruz 
elbette. Ama kısa süre sonra, bilinen yo-
rumlardan birini benimseyerek kuramın 
hesaplama gerektiren kısımlarına yo-
ğunlaşıyoruz. Dolayısıyla yorum konusu-
nu erteleyerek, hatta unutarak, yani “çe-
nemizi kapayarak” kuramı bir araç olarak 
kullanmaya yöneliyoruz. 

İlk bakışta göründüğü kadar da yanlış 
bir tutum değil bu aslında. Matematiksel 
kuramı temel alarak yaptığımız bütün 
hesaplar bize deneyle sınanabilecek so-
nuçlar veriyor. İçinde yaşadığımız bilişim 
devrimi dâhil olmak üzere birçok teknolo-
jik gelişmenin arka planında kuantum ku-
ramına dayalı hesaplar yatmakta. Yani, 
“kapa çeneni” tutumuyla ortaya somut 
işler çıkarabilir, faydalı şeyler yapabilir-
siniz. Buna karşın, kuantum kuramının 
farklı yorumlarını deneysel olarak sına-
mak çoğunlukla mümkün değil. Bunun 
nedeni şu: Eğer farklı yorumlar aynı ma-
tematiksel kurama dayanıyorsa, o zaman 
verilen herhangi bir deneysel düzenek 
için, her iki yoruma dayalı öngörü de aynı 
sonucu verecektir. Dolayısıyla, sadece 
deney sonuçlarına bakarak yorumlardan 
birini diğerine tercih etmek mümkün de-
ğil. Bu durumda da yorum tartışmalarını 
somut bir sonuca bağlamak imkânsızla-
şıyor. Nitekim sadece birkaç yıl önce ya-
pılan küçük bir anket fizikçiler arasında 
ağırlıklı olarak tercih edilen bir yorumun 
bulunmadığını, hatta aynı yorumu tercih 
edenler arasında bile detaylar konusun-
da görüş ayrılığı olduğunu gösteriyor (1). 
Kısacası, önünde sonunda bütün yorum-
lar “renkler ve zevkler” ile aynı akıbeti 
paylaşıyor: Hangisini seçerseniz seçin, 
aynı somut (fiziksel) sonuçlara erişiyor-
sunuz. Onun için de, ne kadar renk ve 
zevk varsa, bir o kadar da yorumla kar-
şılaşıyorsunuz.

Karşılaştığımız garipliklerin büyük 
çoğunluğu kuantum kuramında yer alan 
üst üste gelme (ya da süperpozisyon) 
değimiz olgudan kaynaklanıyor. Normal-
de dalgalar için kullanılan bir terim bu; iki 
ya da daha fazla dalganın aynı yerde bir 
arada bulunması anlamına geliyor. Üst 
üste gelme kaçınılmaz olarak dalgaların 
birbirlerini güçlendirmesi veya söndür-
mesine, yani girişime yol açıyor. Kuan-

tum kuramı bir şekilde dalga mekaniğini 
içerdiğinden, dalgalara özgü üst üste 
gelme ve girişim de bu kuramın içinde 
yer alıyor. Ama bu defa üst üste gelme 
olgusu sadece dalgalar için değil, ister 
istemez parçacıklar, moleküller, makros-
kobik cisimler ve hatta tüm evren için ge-
çerli hale geliyor. Anlayamadığımız şey-
ler de bu şekilde ortaya çıkıyor.

Kör Atıcı
Örnek olarak, eli silahlı kör bir ada-

mın bir poligon içinde atış talimi yaptı-
ğını düşünelim. Atıcı bu iş için yapılmış 
iki pencerenin arkasından ateş ediyor 
ve hedef tahtalarına isabet kaydetmeye 
çalışıyor ya da öyle umuyor. Uzun bir 
süre ve çok sayıda atıştan sonra, hedef 
tahtalarındaki isabet sayılarını inceleyen 
poligon sahibi bunlarda garip bir şey fark 
ediyor. Eğer sağ pencere sıkı bir şekilde 
kapatılıp sadece sol pencere açık bıra-
kılırsa, kör atıcı bütün hedef tahtalarına 
aşağı yukarı aynı sayıda isabet kayde-
diyor. Durum göz önüne alındığında bu 
çok da beklenmedik bir şey değil elbette. 
Eğer sağ pencere açık bırakılıp, soldaki 
kapatılırsa yine aynı sonuç ortaya çıkı-
yor. Ama eğer her iki pencere birden açık 
bırakılırsa, bu defa bazı hedef tahtaları-
nın ya hiç isabet almadığı ya da bekle-
nenden çok az aldığı görülüyor. Poligon 
sahibi en başta, atıcının kendisine garip 
bir şaka yaptığını sanıyor, ama gizli ka-
mera kayıtlarını gözden geçirdiğinde, 
atıcının gerçekten kör olduğuna ve her 
seferinde rastgele ateş ettiğine ikna olu-
yor. “İki açık pencere cereyan yapar” gibi 
bilindik açıklamaları da eledikten sonra 
pes ediyor. Öyleyse, bu sonuçların en 
mantıklı açıklaması ne olabilir?
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Sadece sağ pencere açık olduğunda da bütün 
hedef tahtaları isabet alıyor.

Ama her iki pencere de açık olduğunda, bazı 
tahtalar hiç isabet almıyor. Bunun nasıl bir 

açıklaması olabilir?

Sadece sol pencere açık olduğunda bütün hedef 
tahtaları isabet alıyor.



Eğik çizgi
Başka fiziksel benzetmeler üst üste 

gelme olgusunu daha iyi kavramamıza 
yardımcı olabilir. Alternatif olarak öne-
receğim ilk benzetme eğik bir düz çizgi. 
Böyle bir çizgiyi biz “hem yatay hem de 
düşey doğrultuda olan” bir çizgi diye tarif 
edebiliriz. Çoğu insanın böyle bir ifadeyi 
saçmalık olarak nitelendireceğini biliyo-
rum. Bunu saçma olarak düşünmemizin 
asıl nedeni, gündelik hayatımızda böyle 
bir yoruma hiçbir zaman ihtiyaç duyma-
mamız. Ama bu ayrıntıyı bir kenara bıra-
kırsak, ifadenin ne dediğini anlamamızda 
herhangi bir sorun olmadığına dikkat edi-
niz. Eğik bir çizginin hem düşey, hem de 
yatay olması, üstelik bu iki niteliğe birden 
aynı anda sahip olması oldukça mantıklı. 
Buna ek olarak, şu ifadenin de tamamen 
yanlış olduğuna hepimiz hemfikirizdir: 
“Bu eğik çizgi (E) aslında ya yatay, ya da 
düşey doğrultuda. Ama biz hangisi oldu-
ğunu bilmiyoruz.”

İşin aslı, fotonların polarizasyonunun 
(kutuplaşma) kuantum fiziğindeki davra-
nışlarını betimlemek için tam da yukarı-
daki ifadelere ihtiyaç duyuyoruz. Fotonlar 
ışığın yapıtaşını oluşturan parçacıklar; 
ışık da bir elektromanyetik dalga. Pola-
rizasyon dediğimiz şey, ışığın yapısında 
yer alan elektrik alanın doğrultusundan 
başka bir şey değil. Dolayısıyla, eğik 
çizgi E doğrultusunda bir polarizasyona 
sahip bir foton, bir malzeme içinde yol 
almaya başlarsa, o malzeme içindeki 
yüklü elektronlara E doğrultusunda (ile-
ri ve geri) kuvvet uygulayacak demektir. 
Bu da elektronlara uygulanan kuvvetin 
hem yatay Y hem de düşey D doğrultu-
larda bileşenleri olması anlamına geliyor. 
Olaya bu şekilde bakıldığında yukarıdaki 
ifadeler oldukça mantıklı görünüyor.

Buna ek olarak bir de foton polarizas-
yonunun ölçülmesi konusu var. Klasik bir 
elektromanyetik dalganın polarizasyon 

Mermi yerine bir dalga söz konusu 
olsaydı o zaman yukarıda ifade edilen 
sonuçlar rahatlıkla anlaşılabilir. Örneğin 
atıcı bağırırsa, oluşan ses dalgaları her 
iki pencereden birden geçer ve yıkıcı 
girişim (yani ses dalgasındaki yüksek 
basınç ve düşük basınç bölgelerinin üst 
üste gelmesi) sonucu ses dalgaları tahta-
lardan bazılarında yok olur. Bir merminin 
bir dalga olmadığı açık seçik belli oldu-
ğuna göre, neden mermiler sanki bir dal-
gaymış gibi girişime uğruyor? Üstelik bu 
davranışı her bir mermi tek tek sergiliyor. 
Yani, “İki farklı mermi iki farklı pencere-
den geçince bir şekilde çarpışarak ya da 
etkileşerek yollarından sapıyor” gibi bir 
açıklama da söz konusu olamaz (3).

Kuantum kuramından hareketle, 
merminin davranışını betimleyen bir 
dalganın, genellikle Yunanca psi harfiy-
le gösterildiği için kimilerinin psi olarak 
adlandırdığı bir olasılık dalgasının par-
çacığa eşlik ettiğini, girişime uğrayanın o 
olduğunu söylüyoruz. Peki, ama bu dal-
ga neyin nesi? İşte bu noktada kuramda 
geçen matematiksel bir aracı yorumla-
mak zorunda kalıyoruz. Zaten somut bir 
sonuca ulaşamayacağımız için lafı fazla 
uzatmaya gerek yok. Çoğu bilim insanı 
tarafından yeğlendiği görülen Kopenhag 
ve Everett yorumları hakkında Namık 
Hocanın bu dergide yayımladığı yazısı 
oldukça iyi bir kaynak (4).

Burada sadece bazı yorumlarla ilgili 
bir iki şey söylemekle yetineceğim. “Mer-
mi pencerelerden sadece birinden geçi-
yor, ama hangisinden geçiyor bilmiyoruz” 
gibi yorumlar masum görünse de ciddi 
sorunlar içeriyor. John Bell’in 1960’lı 
yıllarda elde ettiği muhteşem sonuç, bu 
türden yorumlardan “yerel gerçeklik” de-
nilen bir özelliği taşıyanların kuantum ku-
ramından farklı öngörülere sahip olduk-
larını ortaya koydu. Daha sonraki yıllarda 
yapılan ve günümüzde de tekrarlanmaya 
devam edilen deneyler, doğanın bu tür-
den kuramlarca betimlenemeyeceğini 
açık bir şekilde ortaya koymuştur (5). Bu 
tür yorumlardan yerel gerçeklik özelliğini 
sağlamayanlarsa muhtemelen daha cid-
di sorunlar içeriyorlar.

Dolayısıyla, poligon deneyinde olup 
biteni açıklamak için merminin “aynı 
anda her iki pencereden birden geçtiği-
ni” söylemeyi tercih ediyorum. Bu ifade-
nin saçma göründüğünün farkındayım. 
Burada olan bitenin tam anlaşılmasını 
sağlayacak nitelikte bir ifade de değil bu; 

hatta bir takım yanlış anlamalara bile yol 
açabilir. Ama maddenin durumlarının/
davranışlarının üst üste gelmesini bun-
dan daha iyi anlatabilecek başka bir ifade 
düşünemiyorum.

Temel sorun şu: Doğanın kuantum fi-
ziksel özellikleri çoğunlukla mikroskobik 
ölçekte ortaya çıkıyor. Bir takım neden-
lerden dolayı, insan olarak deneyimleri-
mizin yer aldığı makroskobik dünyada 
kuantum fiziğinin etkileri yerlerini klasik 
fiziğe bırakıyor.(6) Sonuç olarak dene-
yimlerimiz doğanın olası davranışlarının 
sadece bir alt kümesiyle yoğruluyor. Bu 
nedenle de, kullandığımız dil sadece bu 
klasik dünyada olup biteni anlatmaya ye-
tecek kadar evrilmiş. Doğanın kuantum 
fiziksel özelliklerini daha iyi betimleyecek 
kelimelerimiz veya deyimlerimiz bu yüz-
den eksik.

Bu aşamada tek yapabileceğimiz şey, 
klasik dünyayı anlatmak için evrilen bu 
kelimeleri kullanmak ve karşımızdakinin 
söylediğimiz şeyleri yanlış anlamaması-
nı umut etmek. Merminin her iki pence-
reden geçtiğini söylerken de beklediğim 
bu. Bu ifade çok farklı şekillerde yanlış 
anlaşılabilir. Örneğin, “merminin havada 
yol alırken birden bir kopyasının ortaya 
çıkması, bunların ayrı pencerelerden 
geçtikten sonra tekrar birleşmesi …” gibi 
bir yorum tamamen yanlış. Mermilerin, 
ya da fotonların veya elektronların, vs. 
bölünemez olduklarını kesin olarak kabul 
ediyoruz. Üst üste gelen şeyler mermiler 
değil, aynı merminin iki farklı davranışı.

Üst üste gelmenin “narin bir yapısı” 
var. Zayıf bir etkileşmeyle bile “dağılıp 
kayboluyorlar”. Örneğin, poligona bir 
lamba koyarsak, pencerelerden geçen 
mermiden yansıyan ışığı kullanarak mer-
minin hangisinden geçtiğini öğrenebiliriz. 
Kuantum fiziği dilinde buna bir ölçüm di-
yoruz. Ölçüm, üst üste gelmiş durumları 
yıkarak bunların daha farklı durumlara 
değişmesine (çökme) yol açıyor. Poligon 
örneğinde, mermi “her iki pencereden 
birden geçmekteyken”, üzerine düşen 
ışık nedeniyle kuantum durumu “sade-
ce bir pencereden geçişin” olduğu dav-
ranışlardan birine dönüşüyor (çöküyor). 
Bunun sonucu olarak, hedef tahtalarında 
ulaştığı yer, pencerelerin teki kapalıyken 
elde edilen sonuca uygun oluyor (Yani, 
mermi artık bütün hedeflere isabet edebi-
lir). Kuantum kuramındaki ölçüm kavramı 
da, tıpkı yorumlar gibi, hala tartışılmaya 
devam eden bir konu.
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Eğik bir çizgi (E), aynı anda hem yatay (Y) hem 
de düşey (D) doğrultuda olan bir çizgidir.



üste gelmiş durumlara sokabiliyor ve bu 
durumu deneysel olarak ispatlayabiliyor-
sak, bu türden sistemlere genel olarak 
“Schrödinger’in kedisi” deniyor. Örneğin, 
2000 yılında yapılan bir deneyde milyar-
larca elektron böyle bir duruma sokulmuş 
ve bu durum ölçümlerle teyit edilmişti.(7)

Kuantum bilgisayarlar
Üst üste gelme olgusunu tam kavra-

yamasak da, faydalı işlerde kullanabiliriz. 
Olası uygulamaların en ilginci şüphesiz 
kuantum bilgisayarlar olacak. Normal 
(klasik) bir bilgisayardaki temel bellek 
elemanı, yani bir bit, sadece iki farklı bil-
giden birini taşıyabilir: ‘0’ ya da ‘1’. Buna 
karşın, bir kuantum bilgisayarındaki te-
mel bellek elemanı, yani bir kubit, bu iki 
temel bilginin üst üste gelmiş hallerini 
taşıyabilir. Çok sayıda kubit içeren bir 
bilgisayar ise bundan çok daha fazla sa-
yıda farklı bilgiyi aynı anda belleğinde ta-
şıyabilir ve bunlarla yine aynı anda çeşitli 
işlemler yapabilir. 

Özellikle 1990’lı yıllarda yapılan ça-
lışmalar, kuantum bilgisayarların bazı 
problemleri klasik akrabalarına oranla 
çok daha etkin bir şekilde çözebileceğini 
ortaya koydu. Bu sonuçlar kuantum bil-
gi kuramına ilgiyi önemli ölçüde artırdı. 
Bugün için kuantum bilgisayarlar hala bir 
hayal ürünü, ama çeşitli deneysel grup-
ların yaptıkları çalışmalar ve şimdiden 
elde ettikleri sonuçlar, çok da uzak olma-
yan bir gelecekte bunları dükkanlarda ve 
marketlerde görebileceğimizi gösteriyor. 
Kaç yıl sonra? Bu konuda kimse bir kes-
tirimde bulunamıyor. Ama ben genel ola-
rak iyimserim.
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doğrultusunun açısını kesin olarak ölçe-
bilmemize karşın, tek fotonlar için aynı 
şeyi yapamıyoruz. Ölçümü yapmak için 
polarize ışın ayırıcı denen optik aletler-
den kullanmak gerekiyor. Polarize ışın 
ayırıcıları, yatay Y polarizasyonuna sa-
hip ışığı bir tarafa gönderirken, düşey 
D polarizasyonuna sahip olanları başka 
bir tarafa yönlendiriyor. Eğik çizgi E doğ-
rultusunda kutuplaşmış sadece tek bir 
fotonu böyle bir ayırıcıya gönderirsek 
şunu gözlüyoruz: Foton iki olası çıkıştan 
birinde ortaya çıkıyor. Eğer yatay doğrul-
tuda kutuplaşmış ışığın takip ettiği yolu 
izlerse, polarizasyon da yatay doğrultuya 
değişiyor. Tersine, eğer foton diğer yolu 
takip ederse, bu defa polarizasyon düşey 
doğrultuya değişiyor. Kısacası, ölçümden 
önce E doğrultusunda olan polarizasyon, 
ölçüm sonrası D ya da Y’den birine, ama 
sadece birine değişiyor.

Sonuç olarak, fotonun polarizasyon 
ölçümüyle, poligondaki merminin geçtiği 
pencerenin ölçümü arasında mükem-
mel bir paralellik var. İkisinde de ölçüm 
mevcut kuantum durumunu değiştirerek, 
bunun iki olası durumdan birine çökme-
sine neden oluyor. Aslına bakarsanız, 
her iki olayı kuantum kuramında betim-
lemek için kullandığımız matematik aynı. 
Birinde kuramın öngörüleri neyse, diğe-
rinde de aynı. Ama bunları yorumlamaya 
kalktığımızda bunlardan birini diğerinden 
daha anlaşılır buluyoruz.

Schrödinger’in kedisi
Benzetme olarak kullanacağım ikinci 

örnek de Schrödinger’in kedisi. Deney 
temel olarak bir kutu içine hapsedilmiş 
bir kediyi “aynı anda hem ölü, hem de 
diri olduğu” bir duruma sokmaktan iba-
ret. Tartıştığımız konu açısından bunun 
nasıl becerildiğini anlatmama gerek yok; 
bilinmesi gereken tek şey kuantum kura-
mının kuralları açısından böyle bir şeyin 
mümkün olması. Yukarıdakilere benzer 
şekilde burada da “Kedi ya ölü, ya da 
diri. Ama hangisi bilmiyoruz.” ifadesi yan-

lış. Ama işin içinde bir canlı olduğu için, 
ölüm ve yaşam kavramlarıyla belli duy-
gusal bağlantılarımız olduğu için bu ör-
neği algılamakta daha çok zorlanıyoruz.

Ölçüm konusu da yukarıdaki örnekle-
re benziyor. Kutunun kapağını açıp bak-
tığımızda kediyi ya ölü olarak buluyoruz, 
ya da diri. Dolayısıyla burada da kedinin 
kuantum durumu üst üste gelmiş durum-
dan çıkarak ölü ve diri durumlarından bi-
rine değişiyor. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, bu üç ör-
nekte de (mermi, foton ve kedi) kuram-
da kullandığımız matematiksel betim-
leme aynı. Sadece uygulandığı fiziksel 
sistemler değişik. Bu nedenle sisteme 
bağlı olarak deneysel olarak becerebi-
leceğiniz şeyler sınırlı kalabilir. Örneğin, 
poligon örneğinde anlatılan deneyi, yani 
parçacıkların girişimi deneyini fotonlarla 
yapmak çok basit; elektronlarla yapmak 
biraz daha zor ama kullanılan teknik artık 
rutin kabul ediliyor; moleküllerle yapmak 
çok daha zor ama mümkün; gerçek mer-
milerle yapmak ise bugün için mümkün 
değil. Parçacıkların gerçekten de üst 
üste gelmiş bir kuantum durumuna sahip 
olduğunu deneysel olarak tespit etmek 
de kolay. Tek yapılması gereken atışı çok 
defa tekrarlayarak, parçacıkların arka ek-
randa (hedef tahtalarında) girişim deseni 
oluşturduğunu tespit etmek. 

Ne yazık ki Schrödinger’in kedisi için 
kedinin gerçekten de üst üste gelmiş 
bir durumda olduğunu, yani aynı anda 
hem ölü hem de diri olduğunu deneysel 
olarak ispat etmenin olanağı yok. Yani, 
kediyi bu kuantum durumuna rahatlıkla 
sokabiliriz, ama bunu gerçekten yaptı-
ğımıza başkalarını ikna edemeyiz. Buna 
karşın cansız nesnelerle bu deneyin mu-
adilleri yapılabiliyor. Eğer çıplak gözle 
veya optik mikroskoplarla görebildiğimiz 
makroskobik nesneleri (veya en azından 
çok sayıda parçacık içeren nesneleri) üst 
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