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Kuantum mekaniğinin ortaya çıkmasıyla, fiziksel gerçeklik nedir sorusu yeni bir boyut 

kazanmıştır. Çünkü kuantum mekaniği, o ana dek var olan klasik fizik kuramlarının 

betimlediği doğa anlayışıyla çelişen özellikler içermektedir. 

Klasik fizik, madde ve enerjinin, uzay ve zamanda sürekli ve determinist bir şekilde evrildiği 

bir evren ortaya koyar.   

Süreklilik, fiziksel bir değişimin, ilk durum ile son durum arasındaki her değeri tarayarak 

gerçekleşmesi, sıçramanın olmaması demektir. Örneğin bir cisim A noktasından B noktasına 

giderken, A ile B arasındaki tüm noktalardan geçer. A’da yok olup B de belirivermez. Zaman 

da aynı şekilde sürekli bir şekilde ilerler. Dünden bugüne gelirken aradaki 24 saatin tüm 

saniyeleri yaşanır. Bu durum enerji, hız gibi diğer fiziksel özellikler için de geçerlidir. 

Determinizm ise nedensellikle bağlantılıdır. Nedensellik, her olayın bir nedeni olduğunu, aynı 

nedenlerin aynı sonuçları doğuracağını söyler. Aynı koşulların farklı sonuçlar doğurması, bu 

farkın nedensiz olduğu anlamına gelir ki determinizm bunu kabul etmez. Buna göre, bütün 

koşullar belli ise, bu koşulların yol açacağı sonuçlar da bellidir. Dolayısıyla determinizme göre 

bugünün koşulları yarını kesin olarak belirler. Gelecek bugünden bellidir. 

Determinizmin tersine, aynı koşullardan birbirinden farklı sonuçların doğabildiği bir doğa 

anlayışına olasılıkçı anlayış denir. 

Kuantum kuramının evreni, klasik fiziğin tersine, sıçramalara yer veren olasılıkçı bir evrendir.  

Tek bir evrende yaşadığımıza göre, gerçek evren uzlaşmaz görünen bu iki resimden hangisine 

uyuyor sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Kuantum kuramı klasik fiziğe göre daha temelde yer alır. Çünkü maddenin yapıtaşlarının 

yasalarını verir.  O zaman iki farklı gerçeklik anlayışından söz etmek yerine,  kuantum 

kuramının betimlediği şekliyle evreni gerçek olarak almak ilk bakışta daha doğru 

görünmektedir. Newton mekaniği ile görelilik kuramı örneğinde olduğu gibi, klasik fiziğin 

öngördüğü evren, bir yaklaşık durum olarak düşünülebilirdi. Newton mekaniği mutlak uzay 

ve mutlak zamandan söz ederken, görelilik kuramı uzay ve zamanın gözlemciye göre 

değiştiğini söyler. Burada, iki farklı uzay-zaman anlayışı yerine, daha kapsayıcı olan görelilik 

kuramının anlayışının doğru olduğunu, Newton kuramının bir yaklaşıklık olduğunu kabul 

edilir.   

Kuantum kuramı ve klasik fizik ayrımında neden iki farklı doğa anlayışından söz ediliyor? 

Bunun nedeni, kuantum mekaniğinin öngördüğü evren modelinin tam olarak kavranabilir 

olmamasıdır. Kuantum mekaniği, yalnızca uzay ve zamanda sıçramalardan oluşan bir evren 

modeli değil, uzay ve zamanda tam olarak betimlenemeyen bir evren modeli ortaya 

çıkarmaktadır.  

Gerçekliğin ne olduğunu tartışmadan önce, klasik fizik kuramları ile kuantum kuramı 

arasındaki farkı ve ilişkiyi somut bir örnek üzerinden inceleyerek kavramaya çalışacağız.  



Bu örnek, ışık üzerine olacak: Klasik fiziğin ışığı açıkladığı elektromanyetik kuramı ile kuantum 

kuramının foton modelini karşılaştıracağız.  

 

KLASĠK ELEKTROMANYETĠK KURAMI 

Klasik fiziğe göre ışık bir elektromanyetik dalgadır ve elektromanyetik kuramıyla açıklanır.  

Elektromanyetik kuramı elektrik ve manyetizma olgularını açıklarken, ışığın da elektrik ve 

manyetik alanların bir sonucu olduğunu söyler.  

Doğada elektriksel çekme ve itme kuvvetleri vardır. Bu kuvvetleri yaratan şey elektrik yükü 

taşıyan parçacıklardır. Elektrik yükünün + ve - olmak üzere iki farklı türü vardır. Zıt yükler 

birbirlerini çeker, benzer yükler ise iter1.  

 

Normal koşullarda maddenin içinde eşit miktarda artı ve eksi yük olduğundan bunların 

etkileri birbirlerini yok ederler, yani nötr haldedirler. Bu yük dengesi bir şekilde 

bozulduğunda elektriksel kuvvetlerin etkisi görülür. 

İki elektrik yükü bir birlerine değmeden uzaktan uzağa birbirlerine nasıl kuvvet 

uygulayabilirler? Bu sorunun yanıtı, elektrik alanı kavramındadır. Her elektrik yükünün kendi 

etrafında uzaya yayılan bir elektrik alanı yarattığı varsayılır. Elektrik alanı, kapladığı alanda 

herhangi bir elektrik yükü varsa ona kuvvet uygular. Dolayısıyla iki yük arasındaki kuvvet, 

uzaktan uzağa değil, her birinin yaydığı elektrik alanının diğerinin bulunduğu yere ulaşmasıyla 

gerçekleşir.  

                                                             
1
 + ve – adlandırması + yükün olumlu, - yükün ise olumsuz bir nitelik taşıdığını göstermez. Adlandırma tam tersi 

şekilde de olabilirdi. Ancak + ve – şeklindeki bu adlandırma, bunların birbirlerine zıt olduklarını ve bir araya 
geldiklerinde etkilerini yok ederek sıfırladıklarını belirtmesi açısından doğrudur. 



 

 

Elektrik alanının varlığının kanıtı yalnızca bu çekme ve itme kuvvetleridir, kendi başına 

elektrik alan gözlenemez. Eğer uzayda tek bir yük olsaydı, o yükün yarattığı elektrik alanın 

varlığı ve yokluğu arasında hiçbir fark olmayacaktı. Öyleyse, elektrik alanı diye bir şeyin 

varlığından ve gerçekliğinden nasıl emin olabiliriz? Elektrik alanı, yalnızca bizim elektriksel 

çekime dair gözlemlerimizi açıklayabilmek için kurduğumuz bir model olamaz mı? Olabilir ve 

bir bakış açısına göre öyledir.  

Fiziksel olarak neyin “gerçek” neyin ise yalnızca bir model olduğuna karar vermek kolay 

değildir. Elektrik yükü bir model ise, konum, hız, enerji gibi tüm fiziksel kavramların da 

aslında gerçekliğin kendisini yansıtmayıp birer model olduğundan şüphelenilebilir. Gerçeklik 

nedir sorusu buradan başlar.  

Doğada elektrik olgusundan başka bir de mıknatıslık olgusu var: Mıknatısların birbirlerini ve 

bazı metalleri çektiğini biliyoruz.  Acaba elektrik yükü gibi, doğa da bir de mıknatıslık yükü ve 

bu yüklerin yarattığı mıknatıssal (manyetik) alan mı var? Mıknatısların birbirini çekmesi de 

birbirlerinin manyetik alanlarına girmeleriyle mi oluyor? 

Gerçekten de, elektriksel çekimin nedeni elektrik alanı olduğu gibi, mıknatıssal çekimin 

kaynağı da manyetik alanıdır. Ancak doğada manyetik yükler bulunmamaktadır.  

Manyetik alanının ortaya çıkmasından da elektrik yükleri ve elektrik alanları sorumludur. 

Elektrik alanın değişimi manyetik alan yaratır. Yani bir noktadaki elektrik alan miktarı 

değişirken orada bir manyetik alan ortaya çıkar. 

Manyetik alanın değişimi de elektrik alan yaratır, aynı şekilde, bir noktadaki manyetik alan 

miktarının değişimine, o noktada ortaya çıkan bir elektrik alan eşlik eder. 



Bu durumda elektrik alanının 2 kaynağı vardır: elektrik yükü ve değişen manyetik alan. 

Manyetik alanın kaynağı ise elektrik yükünün hareketi ve elektrik alanındaki değişimdir.  

Elektrik ve manyetik alanların davranışı ve birbirleri arasındaki ilişki bir fark dışında tamamen 

simetriktir. Bu fark, manyetik yükün olmamasıdır. Neden manyetik yük yoktur sorusu 

elektromanyetik kuramı çerçevesinde yanıtsızdır. 

Bir yük durgunken yalnızca elektrik alan yaratır. Eğer yük sabit bir hızla hareket ederse, 

çevresinde ki elektrik alan değişir ve bu değişim sabit bir manyetik alan yaratır. Böylece, 

hareket eden bir yük, elektrik alanın yanı sıra, bir de manyetik alan yaratır. 

       

Eğer elektrik yükü sabit hızla değil, ivmeli bir şekilde hareket ederse, değişken bir manyetik 

alan yaratır. Bu değişken manyetik alan da tekrar bir elektrik alan yaratır. Bu elektrik alan da 

değişken ise, yine bir manyetik alan yaratır. Böylece sürekli birbirini besleyen bir elektrik-

manyetik alan çifti ortaya çıkar. Buna elektromanyetik dalga denir. 

• http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/EM/EMWave/EMWave.html 

 

Elektromanyetik dalga yaratmanın en iyi yolu, bir yükü titreştirmektir. Titreşen yükün 

yarattığı elektrik ve manyetik alanlar da titreşim halindedirler. Bu titreşimin frekansı, 

elektromanyetik dalganın frekansıdır. 

http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/EM/EMWave/EMWave.html


Sabit elektrik ve manyetik alanların tersine elektromanyetik dalga enerji taşır. Kendi başına 

gözlenebilir bir etkisi vardır. Varlığı ve gerçekliği durgun elektrik ve manyetik alanlara göre 

daha dolaysız gözlenebilir. Yalnızca yüklü parçacıklarla değil, başka türlü maddelerle de 

etkileşir ve diğer enerji türlerine dönüşebilir.  

Elektromanyetik dalganın en önemli özelliği frekansıdır. Frekansı ne kadar büyükse taşıdığı 

enerji de o kadar fazladır.  

Bir dalganın frekansı ile dalga-boyunun çarpımı hızını verir. Elektromanyetik dalgaların 

(boşluktaki) hızı evrensel bir sabittir. Bu nedenle dalganın frekansı belli ise, dalga-boyu da 

bellidir.  

Dalga-boyu 400 - 700 nm ( 1 nm = 10-9 metre) olan elektromanyetik dalgaları insan gözü 

algılar ve renk olarak görür. Buna ışık denir. Değişik dalga-boyları değişik renkler olarak 

görülür.  

 

 

Elektromanyetik kuramında ideal bir fizik kuramında olması istenen her şey vardır: 

Matematiksel estetik, gözlemle tam bir uyum, sadelik, birden çok olguyu birbirine bağlama 

(elektrik, manyetizma, ışık). Böylece ışığın, elektriğin ve manyetizmanın mükemmel bir 

kuramına ulaşıldığını söyleyebiliriz.  

Bu kuramın temelinde elektrik yükü bulunmaktadır. Eğer elektrik yükü olmasaydı, ne elektrik 

ne manyetizma ne de bir elektromanyetik dalga olan ışık var olabilirdi. 

Buna göre örneğin bir yerden belli bir frekansta ışık yayılıyorsa, orada aynı frekansında 

titreşen elektrik yükleri olmalıdır. O halde maddenin içinde bu şekilde titreşen elektrik yüklü 

parçacıklar görebilmeliyiz. 



20. yy’ın başından itibaren maddenin atomlardan oluştuğu, atomların da yüklü ve yüksüz 

parçacıklar içerdiği keşfedildi. Buna göre atomlar eşit miktarda artı ve eksi yük barındırır. 

 

 

Çekirdekte artı yüklü protonlar ile yüksüz nötronlar, çekirdeğin etrafında ise daha hareketli 

olan eksi yüklü elektronlar bulunur. Özellikle katılarda çekirdek sabit iken, elektronlar görece 

hareketlidir. Elektromanyetik kuramına göre, bir ışık kaynağında elektronlar belli bir 

frekansta titreşiyor olmalıdırlar.  

Ancak atom seviyesine inildiğinde kuantum kuramı adı verilen yepyeni bir fizik ortaya çıkıyor. 

Kuantum kuramının geçerli olduğu bu alan mikro-evren diye de adlandırılır. 

Mikro-evrende nesnelerin yörüngelerinden, zaman içerisinde uzayda izlenebilir 

hareketlerinden söz edilemez. Işık kaynağı olarak atomların içerisinde belli bir frekansta 

titreşen elektronlar bulmak olanaksızdır. Bu denli mükemmel bir kuram olan elektromanyetik 

kuramı bir anlamda ayaklarını yere basamamakta, havada asılı durmaktadır 

Kuantum kuramına göre parçacıkların uzaydaki konumunu bir nokta olarak belirleyecek 

gözlemler yapmak mümkündür, ancak bu durumda zamandaki hareketleri (momentumları) 

tanımsız hale gelmektedir. Benzer şekilde hareketlerini gözlemleyen düzenekler 

kurulduğunda, uzaydaki konumları tanımsızlaşır. 

Belirsizlik ilkesinin sonucu olan bu durumun, sık sık yapıldığı gibi, konum ve momentumdan 

birisi bilindiğinde diğeri bilinemiyor şeklinde ifade edilmesi yanıltıcı olabilir. Belirsizlik ilkesi, 

“belli bir yeri var da bilinemiyor” değil, “belli bir yerde olma gibi bir özelliği yok” şeklinde 

anlaşılmalıdır. 



Bir nesnenin uzayda bir yerinin olmaması gibi bir şey klasik fizik açısından anlaşılır bir durum 

değildir. Böyle bir şey yalnızca klasik fiziğe değil, insan kavrayışına aykırı bir durum gibi 

görünmektedir.  

IġIĞIN FOTON MODELĠ: 

Kuantum kuramına göre ışık, foton adı verilen çok küçük enerji paketçiklerinden oluşur. 

Foton bölünemez. Sürekli hareket halindedir ve tahmin edileceği gibi ışık hızıyla hareket 

eder.  

Taşıdığı enerji aynı zamanda frekansını belirler. Enerjisi, frekansının Planck sabitiyle 

çarpımına eşittir: E = h∙ν  (E : enerji, h : Planck sabiti, ν: frekans) 

Bir fotonun frekansı ne demektir? Fotonlar ufacık toplar gibi hayal edilirse bunu 

anlamlandırmak mümkün değildir. Fotonlar, bilinen anlamda bir tanecik değildirler. Dalga 

özelliklerini de barındıran, zihinde canlandırılması mümkün olmayan bir yapıdadır. Yalnızca 

fotonları değil, elektronları, protonları ve mikro-evrende tanımlı bütün parçacıkları aynı 

şekilde düşünmek gerekir.  

Işığın taneciklerden oluşması aynı zamanda determinizmle de uyumlu değildir.  

Elektromanyetik kuram her klasik fizik kuramı gibi, deterministik bir kuramdır, koşullar 

belliyse o koşulların üreteceği sonuçları tam bir kesinlikle verir. Öngörüleri de gözlemle tam 

bir uyum içerisindedir. 

Foton modelinde ise determinizmi korumak mümkün olmaz. Örneğin, elektromanyetik 

dalgaların kırılmasını ele alalım. Bir ortamdan diğer ortama geçerken, elektromanyetik 

dalgaların bir kısmı kırılarak diğer tarafa geçerken bir kısmı da geri yansır. Dalganın ne 

kadarının yansıyıp ne kadarının kırılacağı, ortamların elektromanyetik özellikleri (yani kırılma 

indisleri) ve gelme açısı gibi parametreler cinsinden hesaplanır. Bu koşullar verildiğinde, 

ortaya çıkacak sonucu elektromanyetik kuramı tam bir kesinlikle öngörür.   

      



Ancak ışığın fotonlardan oluştuğu düşünüldüğünde durum farklıdır. Gelen fotonların bir kısmı 

karşıya geçecek bir kısmı da yansıyacaktır. Tümüyle aynı koşuldaki iki fotondan neden birisi 

yansıyor, diğeri kırılıyor? Bu sorunun yanıtı yoktur. Elde yalnızca her bir fotonun karşıya 

geçme ve yansıma olasılıkları vardır. Bu nedenle foton modeli determinist değil olasılıkçı bir 

karakter taşır.  

Bu örnek kuantum mekaniğinde genel olarak geçerli bir durumu göstermektedir: Tek tek 

parçacıkların davranışı her zaman olasılıklı bir karakterdedir. Çok sayıda parçacığın 

oluşturduğu toplam etki ise önceden kestirilebilir. 

Fotonlar, enerji değişimi içeren değişik süreçler sonucunda ortaya çıkabilirler. Örneğin 

atomun etrafındaki elektronun enerjisindeki bir değişim foton üretir.  

Her türlü kuvvet bir potansiyel enerji yaratır. Örneğin, havada duran bir cisim, yerçekimi 

kuvveti nedeniyle, yerden yüksekliğiyle orantılı bir potansiyel enerjiye sahiptir.  

Atomdaki elektronların da, çekirdekteki artı yüklerin çekimi nedeniyle bir potansiyel enerjisi 

vardır. Elektronun çekirdek etrafında farklı bir duruma geçerek potansiyel enerjisini 

değiştirmesi, aradaki enerjinin bir fotona dönüşerek yayılmasına neden olur. 

                                     

Yerçekimi etkisi altındaki cisim örneğinde, cismin yüksekliği ayarlanarak potansiyel enerjisi 

istenilen değere getirilebilir. Oysa kuantum mekaniğinde durum böyle değildir. Elektronun 

alabileceği enerji değerleri sürekli değil ayrıktır. Elektron ancak belirli enerji seviyelerinde 

olabilir. Diğer değerler yasaklıdır. Hiçbir şekilde elektronun enerjisi bu belirli değerlerden 

başka bir değer alamaz. 

                                      



 

Elektronların bir enerji seviyesinden diğerine geçmesine, bir fotonun yaratılması veya yok 

olması eşlik eder. Yaratılan veya yok olan fotonun enerjisi, elektronun geçiş yaptığı enerji 

seviyeleri arasındaki farka eşittir.  

Aşağıdaki şekilde, solda elektronun bir foton yutarak bir üst enerji seviyesine geçişi 

gösteriliyor. Buna absorbsiyon denir. Sağda ise, elektronun bir alt seviyeye geçerek foton 

yayması gösteriliyor. Buna da emisyon denir. Şekilde görüldüğü gibi, enerji seviyeleri 

arasındaki fark az ise fotonun frekansı daha küçük, fark fazlaysa frekansı daha büyüktür. 

 

 

 

Yine yerçekimi etkisi altındaki cisim örneğine dönersek, cismin yerden yüksekliği ile 

potansiyel enerjisi arasında birebir ilişki vardır. Cismin bulunduğu konum potansiyel enerjisini 

belirler. Yukarıdaki şematik resimlere bakarak elektronlar içinde aynı şey söz konusuymuş 

gibi bir izlenim doğabilir. Oysa bu tam olarak böyle değildir. Her bir enerji seviyesinde 

elektron çekirdeğin etrafında daha uzak yarıçaplı bir daire üzerinde bulunuyormuş gibi 

düşünülmemelidir. 

Hangi enerji seviyesinde olduğu belli ise, elektronun tam olarak nerede olduğu tanımlı 

değildir. Ancak o enerji seviyesinde iken, elektronun konumunu ölçecek bir düzenek 

kurulursa, nerede bulunma ihtimalinin ne kadar olduğundan söz edilebilir. Bu elektronun 

olası yerine dair bir olasılık dağılımı ile gösterilir.  Elektronların, çoğu kez belli bir nokta olarak 

değil, çekirdek etrafında bir bulut gibi resmedilmeleri bu yüzdendir. Bu bulutsu resim aslında 

bir olasılık yoğunluğu resmidir. 



Elektronun yeri ölçüldüğünde olası yerlerden biri ortaya çıkar ve elektronun yeri artık bellidir. 

Ancak bu andan itibaren enerjisi tanımsızdır. Artık ölçüm öncesinde bulunduğu enerji 

seviyesinde değildir. Momentum ve konum arasındaki belirsizlik, enerjiyle konum arasında 

da bulunur. 

 

         

 

( http://www.falstad.com/qmatom/ ) 

Yukarıdaki resim hidrojen atomunun enerji seviyeleri ve elektronun konumuna dair olasılık 

dağılımlarını göstermektedir. En üstteki kırmızı çizgi enerji seviyesini, en alttaki eğri ise, 

çekirdekten uzaklığa göre bulunma olasılığını gösterir.  

Soldaki resimde elektron en alt enerji seviyesinde, sağdakinde ise bir üst enerji 

seviyesindedir. Daha üst enerji seviyesinde, çekirdekten daha uzakta olma olasılığı beklendiği 

gibi daha fazladır.  

Atomun çevresindeki elektronun alabileceği enerji değerleri ayrık (ing. discrete) olmasına 

rağmen, konum değerleri ayrık değil süreklidir. Çekirdeğin etrafındaki hiçbir yer yasaklı 

değildir. Momentum değerleri de süreklidir. Açısal momentum değerleri ise ayrıktır. 

Enerji seviyeleri de her zaman ayrık değildir. Genel olarak, eğer parçacığa etkiyen kuvvetler 

onu bir hacme sıkıştırıp kaçmasını engelliyorsa enerji seviyeleri ayrıktır. 

Klasik fiziğin sürekli yapısının alternatifi olan şıçramalı yapı hayal edilebilir ve kavranabilir bir 

şeydir. Buna göre, örneğin, nesneler sürekli bir uzay-zaman içerisinde, bir yerden başka bir 

noktaya bir anda sıçrayabilirler veya enerjileri bir anda başka bir değere sahip olabilir. Bu 

durumda fizik yaparken kullanılan matematiksel araçları değiştirmek gerekse de, felsefi 

olarak bir açmazla karşılaşılmaz.  

http://www.falstad.com/qmatom/


Ya da uzay ve zamanın kendisi sürekli olmayabilir, “ızgaralı” bir yapıya sahip olabilirdi. Bu 

durumda iki nokta arasındaki mesafe sonsuza kadar bölünemezdi. Bir “en küçük mesafe” 

olurdu. Böyle bir uzayda bir nesnenin hareketi incelendiğinde, aslında sürekli bir şekilde 

değil, çok küçük adımlarla ilerlediğini görmek gerekirdi. Ya da zaman, çok ufak tiklerle 

ilerleyebilirdi. Aynen bir sinema filminin sürekliymiş gibi görünmesine rağmen, yavaş çekim 

oynatıldığında, durgun karelerin art arda dizilmesinden oluştuğunun görülmesi gibi.  

Bu türden sıçramalı evren tasarımları felsefe tarihinde çok eskiden beri ortaya atılmış ve 

tartışılmıştır. Kuantum mekaniği bu türden bir sıçramalı evren yapısı öngörüyor olsaydı, bu 

felsefi açıdan ciddi bir sorun oluşturmaz ve yeni evren modeli olarak kabul görürdü. 

Fotonun emisyon süreci yukarıda anlattığımız türden, bir anda olup biten bir süreç midir? 

Foton yayılmadan önceki ve yayıldıktan sonraki durumu bilinmektedir. Fotonun yaratılma anı 

mercek altına almaya çalışıldığında güçlükle karşılaşılır. Öncelikle, bu sürecin sürekli 

olmadığını kolayca anlaşılabilir. Eğer elektronun enerji seviyesinin değişip fotonun oluşması 

belli bir süre alsaydı, ve bu süre içinde elektronun enerjisi yavaş yavaş değişseydi, bu durum 

fotonun tanecikli yapısıyla çelişirdi. Bu değişim süreci içinde enerjinin korunması için, sıfır 

fotondan çeyrek fotona, yarım fotona vb. geçilmeli ve nihayet sürecin sonunda 1 fotona 

ulaşılmalıydı.  Oysa yarım foton diye bir şey olamaz. 

Sürekli bir süreç olamayacağına göre, bir anda olup biten bir süreç olduğunu düşünmek doğal 

gibi görünse de gerçekte bunu da söylemek mümkün değildir. Çünkü buna göre, elektron 

aniden enerji seviyesini değiştirirken, aynı anda çekirdeğin etrafında bir yerde bir foton 

oluşuyor olmalıdır. Oysa kuantum mekaniğindeki enerji – zaman belirsizliği buna izin vermez. 

(∆E∙∆t ≥ h). Buna göre, enerjideki değişim hassas olarak belirliyse, bu değişim sıfır zamanda 

gerçekleşemez.   

 

       

 



Sonuç olarak, emisyon süreci ne uzay-zamanda sürekli bir süreç olarak görülebilir,  ne de 

süreksiz anlık bir sıçrama olarak betimlenebilir. Bu süreç uzay-zaman çerçevesinde 

betimlenemez. Kuantum mekaniği, bu sürecin gerçekleştiği zaman diliminde ne olup bittiğini 

anlamaya izin vermez.  

Bu kuantum mekaniğindeki süreçlerde görülen genel bir özelliktir: mikro-evren, uzay-zaman 

çerçevesinde tam olarak betimlenemez.  Bu nedenle kuantum kuramı gerçekliğin ne olduğu 

konusunda derin soru işaretleri bırakmaktadır. 

Kuantum mekaniği aynen klasik fizik gibi, uzay ve zamanı değişken olarak kullanır. En başta 

olayların uzay ve zamanda olup bittiğini varsaymakla işe başlar. Ancak sonuç olarak olayların 

uzay-zamanda tam bir betimini veremez. Hatta bunun mümkün olmadığı sonucuna varır.   

Mikro-evrende gerçekliğin kendini nasıl göstereceği, onu incelediğimiz gözlem düzenekleri 

tarafından belirlenmektedir. Bir parçacığın uzaydaki yerini “gerçek kılmak” istiyorsak, ona 

göre bir gözlem düzeneği, enerjisini “gerçek kılmak” istiyorsak başka bir gözlem düzeneği 

kurmak yeterlidir. Bu durum, gerçekliğin onu gözleyen özne tarafından yaratıldığı, nesnel bir 

gerçekliğin olmadığı izlenimi yaratabilir. 

Öznel bir gerçeklik anlayışının daha ciddi sorunları vardır. Gerçekliğin nesnellikle bağını 

koparmak çözdüğünden çok daha fazla ve daha derin sorunlara neden olur. 

Bu ikilemin çözümünü, gerçekliği üzerine kurduğumuz uzay ve zaman kavramlarının, mikro-

evrendeki gerçekliği açıklamaya yeterli olmamasında aramak gerekir. 

Görelilik kuramında olduğunun aksine, uzay ve zaman kavramlarını yeniden tanımlamak 

durumu kurtarmaya yeterli görünmemektedir.  

Peki sonuç olarak gerçeklik nedir? Kuantum mekaniğiyle uyumlu bir gerçeklik anlayışına nasıl 

ulaşılabilir? Bu sorulara herkesin yanıtı farklı olabilir. Ben kendi yanıtımı şu şekilde ifade 

edebilirim: Bu yanıt, insan aklının doğasından bağımsız düşünülemez.  

Her bilim gibi fizik de insan aklı ve mantığıyla yapılır. İnsan aklının, insanın evrim sürecinin bir 

sonucu olduğunu her zaman akılda tutmak gerekir. İnsan, dış dünyanın mutlak bilgisine sahip 

olabilecek tanrısal bir beyne değil, evrim sürecinin pratik gereksinimleri doğrultusunda 

şekillenmiş kısıtlı bir akla sahiptir.  Bu çerçevede, uzay ve zamana, dış dünyada nesnel 

gerçekliği olan şeyler olarak değil, evrim sürecinde dış dünyayla ilişki halindeki insanın onu 

kavrayabilmek için geliştirdiği araçlar olarak bakmak gerekir.  Evrim sürecinde, mikro-evrene 

dair gözlem yapma olanaklarından yoksun olan insanın atalarının beyni, klasik fiziğin geçerli olduğu 

makro-evreni kavrayacak uzay ve zaman kavramlarını geliştirmiş olmalıdır. Mikro-evrene inildiğinde 

bu araçlar yetersiz kalmaktadır. 

İnsan uzay ve zaman içerisinde kavradığı  gerçeklik, dışarıdaki gerçekliğin kendisi değil, insan 

zihnindeki bir temsilidir. Bu temsil dış gerçeklikten doğsa da, onu eksiksiz olarak kavramaktan uzaktır. 



Bir analoji yapmak gerekirse, renk dış dünyada var olan bir şey değil, insan zihnine ait bir olgudur. Dış 

dünyada yalnızca foton (veya elektromanyetik dalga) vardır. Renk fotonların gözde algılanmasından 

sonra insan zihninde gerçekleşen öznel bir deneyimdir.  Fotonun kendisinin şeklini, görüntüsünü 

hayal etmek mümkün değildir, çünkü bu tür niteliklere sahip değildir.  

Bu analojide, renk insanın algıladığı “gerçekliğe”, fotonlar ise dış gerçekliğin kendisine karşılık gelir. 

Uzay ve zaman içinde algıladığımız gerçeklik, aynen renk gibi, insan zihninin bir ürünüdür. Nasıl ki 

renk, dış dünyadaki fotonların insan zihninde oluşturduğu deneyim ise, uzay ve zaman içinde 

kurguladığımız “gerçeklik” de, aslında dış gerçekliğin insan zihninde oluşturduğu bir algıdır. Nasıl ki 

foton insan zihninin nesneleri algılama araçları olan şekil, renk, hacim vb. kavramlarla açıklanamazsa, 

dış gerçeklik de insan zihninin dış dünyayı algılama araçları olan uzay ve zaman içerisinde temsil 

edilemez.  

Ne yazık ki, insan zihni – şimdilik - dış gerçekliği kurgulamak için, uzay ve zamandan daha başka bir 

olanağa sahip değildir. Ancak bu durum, doğayı anlama çabasının sonuna gelindiği anlamına gelmez. 

İnsan beyninin şu anki durumu, evrenin gelişiminde yalnızca bir basamak olarak görülmelidir. Büyük 

ihtimalle gelecek, bugünden öngörülemeyecek olanaklara, insan zihnini aşacak bambaşka yapılara 

gebedir.   


