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BEYAN 

 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başka şahısların 

eselerinden yararlanılması durumunda bilimsel normalara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde ve metinlerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, 

tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 

çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

 

Dilhan EĞRİBAŞ 

11.06.2021 
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ÖZ 

İnsanlar, İlk Çağlardan bugüne doğayı tanımaya ve tanımlamaya çalışarak evrendeki 

varlıklarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda da gerçeğin bilgisine 

ulaşabilmek için gözlenebilir nesneler ya da kavramlar ve gözlemlenemeyen nesneler ya 

da kavramlar ayrımları üzerinden dış dünyayı ele almaya çalışmılardır. Realizmin 

temsilcileri, insandan bağımsız bir dış gerçekliğin bulunduğunu ve insanların bu zihinden 

bağımsız dünyanın gerçek bilgisine ulaşabileceklerini savunmaktadır. Realistlere göre 

elektron, foton gibi teorik terimler, dış dünyadaki masa kadar gerçek bir nesnedir. Fakat 

Anti-Realistler ise teorik terimlerin nesnel bir gerçekliğe tekabül etmediklerini bu nedenle 

de teorik terimlerin sadece bilim insanlarının işini kolaylaştırmada bir araç olduğunu 

savunmuşlardır.  

 Klasik fizik anlayışına göre evren, belirlenimci, determinist ve saat gibi 

işlemekedir. Klasik fizik perspektifine göre evrendeki her şey net olarak bilinebilir ve 

deney sonucunda eksik bir bilgi ortaya çıktığında ise bu durumun sadece insanın 

bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Fakat Kuantum fiziği, mikro dünya nesneleri 

üzerinden yaptığı araştırma sonucunda evrenin tam olarak Klasik fiziğin tasvir ettiği gibi 

olmadığını belirterek doğaya içkin olan bir indeterminist anlayış geliştirmiştir.  

Bu tez, Kuantum fiziği bağlamında Realizm – Antirealizm tartışmalarını ele 

alarak Kuantum fiziğinde ölçüm ve gözlem sorunları nedeniyle ortaya çıkan problemleri 

incelemeyi amaçlamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kuantum Fiziği, Felsefe, Realizm, Anti-Realizm, Gerçeklik 
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ABSTRACT  

Humanity has tried to make sense of their existence in the universe by trying to recognize 

and define nature since the First Ages. In this context, they tried to deal with the outside 

world through the distinctions of observable objects or concepts and unobservable objects 

or concepts in order to reach the knowledge of the truth. Representatives of Realism argue 

that there is an external reality independent of human beings and that people can reach 

the real knowledge of this mind-independent world. According to realists, theoretical 

terms such as electron and photon are as real objects as a table in the outside world. 

However, Anti-Realists argued that theoretical terms do not correspond to an objective 

reality, and therefore theoretical terms are only a tool to facilitate the work of scientists. 

According to the classical understanding of physics, the universe is deterministic and 

works like clockwork. According to the classical physics perspective, everything in the 

universe can be known clearly, and when an incomplete information emerges as a result 

of the experiment, this situation arises only from human ignorance. However, as a result 

of her research on micro-world objects, Quantum physics has developed an 

indeterministic understanding inherent in nature by stating that the universe is not exactly 

as described by Classical physics.  

This thesis aims to examine the problems that arise due to measurement and observation 

problems in quantum physics by addressing the Realism - Antirealism debates in the 

context of Quantum Physics.   

Key Words: Quantum Physics, Philosophy, Realism, Anti-Realism, Reality 
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Önsöz 

Bu tez çalışmasında Kuantum Fiziği bağlamında Realizm – Antirealizm tartışmalarını 

incelemeye çalıştık. Kunatum fiziğinde ölçüm ve gözlemin yol açtığı problemleri ele 

almada Realizm – Antirealizm tartışmaları üzerinden yürütülen tartışmaya hazırlık 

teşkil etmesi açısından teorik terimler meselesini de açıklamaya çalıştık.   

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde, planlanmasında, hazırlık sürecinde  kendisine 

danıştığım her seferde   bana zaman ayırıp yol gösteren ve desteğini esirgemeyen, 

felsefeyi bana sevdiren, engin bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım sayın Prof.  Dr. 

Ahmet Ayhan Çitil hocama sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca lisans hayatım 

boyunca bilgilerinden yararlandığım her daim öğrencilerin yanında kıymetli bölüm 

hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim.  

Eğitim öğretim hayatım boyunca maddi ve manevi destekerini esirgemeyen başta 

aileme daha sonra   her anlamda yanımda olan Rumeysa Deniz ve Ece Aslan’a 

teşekkürü bir borç bilirim.   

Yaptıkları yayınlarla Kuantum fiziği ile daha yakından tanışmama ve daha iyi 

anlamama olanak sağlayan başta arkadaşım Burak Çankaya’ya, Evrim Ağacı Ailesi’ne 

ve kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşan Prof. Dr. Mete Atature’ye teşekkürü bir borç 

bilirim.  

 

 

Dilhan EĞRİBAŞ 
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Giriş 

Çağdaş dönemdeki felsefi tartışmalar, genel olarak teorik terimler, kategoriler ve 

kavramsal şemalar bağlamında Realizm ve Anti-Realizm fikirleri çerçevesinde 

yürütülmektedir. Dil alanındaki tartışmalar, hem bilim hem de felsefe açısından önemli 

bir meseledir. Çünkü bireyler, dünyayla ve başkalarıyla kurdukları iletişimde dili 

kullanmaktadırlar. Bu nedenle de filozoflar, dili inceleyerek dilde iyileştirme çalışmaları 

yapmaya çalışmışlardır. Realizm ve Anti-Realizm tartışmaları söz konusu olduğunda 

genel olarak tartışma konusu, teorik terimler ve gözlem terimleri arasındaki ilişki 

üzerinden yürütülmektedir. Anti-Realistler, elektron, proton, kuark ve foton gibi teorik 

terimlerin nesnel bir gerçekliğe tekabül etmediklerini düşünmektedirler. Anti-realistler 

için bilimsel faaliyetler söz konusu olduğunda, teorik terimler sadece bilim insanlarının 

işini kolaylaştırmaya yarayan araçlar olmaktadırlar. Fakat Realistlere göre insan aklından, 

kavramlarından bağımsız dış dünyada bir gerçeklik bulunmaktadır ve insanların bu 

gerçekliğe ulaşmaları mümkündür. Realizme göre teorik terimler, dış dünyada bir masa 

ya da ağaç kadar gerçektirler. Dolayısıyla tezimizin ilk bölümünde Kuantum fiziğindeki 

tartışmaları daha iyi anlayabilmek adına Realizm ve Anti-Realizm tartışmalarına 

odaklanılacaktır. Üçüncü bölümdeki Kuantum fiziği bağlamında Realizm ve Anti-

Realizm tartışmalarını ele alırken bir hazırlık oluşturması için yine birinci bölümümüzde 

teorik terimler meselesine de değinilmeye çalışılacaktır.  

İnsanlar, İlk Çağlardan bugüne kadar evreni ve evrendeki işleyişi anlamdırmaya 

çalışmışlardır. Çünkü evrenin ve evrendeki işleyişin bilinmesi ve anlamlandırılması 

insanın kendisini bilmesini sağlayarak dünyadaki varlığını anlamlandırması ile eş değer 

görülmüştür. Önceleri dış dünyayı anlamlandırırken yapılan felsefi soruşturmalara eşlik 
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eden tek araç akıl olarak görülmekteydi. Fakat zamanla geliştirilen teknolojik imkanlar 

ve felsefi bilgi birikiminin de artmasıyla birlikte evren hakkında her geçen gün daha fazla 

bilgiye ulaşma imkanına sahip olmaya devam etmekteyiz. İnsanın bilme faaliyeti her ne 

kadar Thales, Anaksimandros gibi isimlere kadar uzansa da doğanın işleyişini sistematik 

bir şekilde ele alıp bu konuda öncü olan isim Aristoteles olmuştur. Aristoteles, gözlemleri 

sonucunda elde ettiği verileri yorumlayarak bazı tanımlamlar yapmış ve bu şekilde doğayı 

anlamlandırmaya çalışmıştır. Aristoteles’den sonra gelen düşünürler, evren hakkında 

daha derin açıklamalar yaparak hem felsefi alanda hem de bilimsel alandaki faaliyetlerin 

gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu bağlamda özellikle Isaac Newton, bilimsel 

alanda yanıtlanamayan soruları cevaplandırabilmek adına deney ve gözlem metodunu 

kullanarak hem fizik bilimindeki düşünce şeklini hem de felsefe, sanat, edebiyat vb. gibi 

birçok alandaki düşünce biçiminin değişmesinde etkili olmuştur. Newton fiziği yani 

Klasik fizik, çok uzun süre hem bilim camiasını ve hem de felsefi düşünüş biçimlerini 

etkileyen baskın görüş olarak yer almıştır. Klasik fizik, determinist, belirlenimci ve 

makine gibi işleyen bir evren tasviri sunmuştur.  

Klasik fiziğin evren anlayışına göre doğaya içkin olan herhangi bir belirsizlik 

bulunmamaktadır. Klasik fiziğin evren tasvirinde belirsizliğe yol açabilecek tek durum 

insanın bilgi eksikliği nedeniyledir. Bu tezin ikinci bölümünde, Klasik fizik ve Kuantum 

fiziğinin ayrıştığı noktaları daha iyi tespit edebilmek adına öncelikle Klasik fizik kısaca 

ele alınacaktır. Klasik fiziğin kapsamı bu tezde Newton fiziğiyle başlatılarak Einstein’ın 

Özel ve Genel Görelilik kuramlarını da içerecek şekilde ele alınmaya çalışılacaktır. Bu 

nedenle de Klasik fiziğin ortaya çıkmasına olanak veren bilgi birikimleri, örneğin 

Aristoteles, Kopernik, Galileo, Descartes gibi isimlerin de düşüncelerine kısaca yer 

verilecektir.  
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İkinci bölümde Klasik fiziğin gelişimi açıklandıktan sonra ise Klasik fizik ve 

Kuantum fiziği arasındaki uyuşmazlıklar ele alınacaktır. Yirminci yüzyıla gelindiğinde 

klasik fizik yasaları yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan gözlemsel 

verileri yorumlamada ve anlamlandırmada yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu noktada 

Kuantum fiziği, mikro dünya hakkında yani küçüklerin dünyası hakkında cevaplar 

bulmak için yasalar üreten ve deneyler yapan bir fizik olarak ortaya çıkmıştır. Tezimizin 

kapsamını genişletmemek adına, Max Planck’ın Karacisim Işıması’na dair araştırmaları 

ve kuantum fiziğinin başlatıcısı sayılması nedeniye bu tezde öncelikle Mor Ötesi Felaket 

ve Karacisim Işıması, daha sonra buradan hareketle Einstein’ın Fotoelektrik Etki’yi 

açıklayarak bilim camiasının dikkatlerini kuantum dünyasına çekmesiyle Kuantum 

fiziğine giriş yapılacaktır. Daha sonra Kuantum fiziğinin en önemli deneylerinden biri 

sayılan Çift Yarık Deneyi, Schrödinger’in Kedisi Düşünce Deneyi, Heisenberg’in 

Belirsizlik İlkesi ve EPR Paradoksu açıklanmaya çalışılacaktır. Son olarak ise Kuantum 

fiziği yorumlarından Kopenhag Yorumu ve Birçok Dünya yorumunu ele alınmaya 

çalışılacaktır.  

Tezimizin üçüncü bölümünde ise Realizm ve Anti-Realizm tartışmalarıyla 

kuantum fiziğinin bir değerlendirmesi sunulmaya çalışılacaktır. Bu bölümde, Anti-

Realizmin Realistlere karşı sunduğu iddiaları temel alıp bu iddiaları Kuantum fiziğindeki 

tartışmalı olan noktalarla ilişkilendirmeye çalışarak meseleye bakılmaya çalışılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Bu bölümde çağdaş felsefede ele alındığı biçimiyle Realizm – Anti-Realizm tartışmasına 

odaklanılmaktadır. Realizm ve Anti-Realizm yaklaşımları tanıtıldıktan sonra ikinci 

bölümdeki tartışmalara hazırlık teşkil etmesi amacıyla teorik terimler tartışmasından da 

kısaca bahsedilmektedir.  

1. REALİZM – ANTİREALİZM TARTIŞMASINA GENEL BİR 

BAKIŞ 

1.1. REALİZM 

Realizme göre, hakkında inançlar oluşturup açıklamalar yapılan insan aklından bağımsız 

olarak var olan bir dünya vardır.1 Realistlere göre, insandan bağımsız olarak var olan bu 

dünya hakkında oluşturulan ifadelerin ancak dış dünyada tekabül ettiği bir karşılıkları 

olması durumunda doğru oldukları söylenebilmektedir.  

Realistler, insan aklından ve kavramlarından bağımsız bir gerçekliğin var 

olduğunu ve bu gerçekliğe ulaşmanın da mümkün olduğunu savunmaktadırlar. 

Dolayısıyla Realizme göre düşünme ve konuşma, insan aklından bağımsız olarak var olan 

nesneler dünyası hakkındadır. Gerçeklik dediğimiz şey onlara göre akıldan ve dolayısıyla 

bizden bağımsız olarak dış dünyada bulunmaktadır. Realistlere göre dış dünya, insanın 

algısından, inançlarından, düşüncelerinden ve isteklerinden bağımsız bir şekilde var 

 
1 Michael J. Loux, Metaphysics A Contemporary Introduction, (Oxon: Routledge Yayıncılık, 2002), s.259 
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olmaktadır. Örneğin bilim insanları, zihinden bağımsız bir dış dünya ve bu zihin-bağımsız 

dünyada yer alan nesneler hakkında birtakım temsil niteliğinde olabilecek inançlar 

oluşturup açıklamalar yaparak dünya hakkında birtakım iddialarda bulunmaktadırlar. 

Nesneler hakkındaki bu iddialar, dış dünyada var olan insandan bağımsız gerçekliğin bir 

temsilini oluşturmaktadırlar. Dünya hakkındaki yani zihinden bağımsız olarak var olan 

gerçek hakkındaki bu iddialar, dış dünyada bir karşılığı olmaları yani bir şeylere tekabül 

edip etmedikleri üzerinden doğru ya da yanlış olabilmektedirler. Dolayısıyla zihinden 

bağımsız olan dünya hakkında varsaydığımız bir iddianın doğru olabilmesi için dışarıda 

bir karşılığı olabilmesi ve belirtildiği şekliyle var olması gerekmektedir. Aksi taktirde 

Realiste göre iddialarımız yanlış olarak kabul edileceklerdir. Bu nedenle de Realizme 

göre gerçek, bir uyum ya da eşleşme meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır.2  

Sonuç olarak bir Realiste göre inançlar ve ifadeler olarak dış dünya hakkındaki 

iddialar, birer temsildirler ve bu iddiaların doğruluğu, zihinden bağımsız var olan dış 

dünyayla uygunluğuna / tekabüliyetine bağlıdır. Dolayısıyla bu noktada dış dünya 

hakkında belirtilen inançların her birinin ya doğru ya da yanlış olabileceği fikri 

oluşmaktadır.3 Bir ifadenin ya da iddianın doğru ya da yanlış değerlerinden birini 

almasına İki Değerlilik İlkesi denmektedir. Bu ilke, Üçüncü Halin İmkansızlığında 

doğmakta olup sadece doğru ve yanlış değerlerine dayanan iki değerden oluşmaktadır. 

İki Değerlilik İlkesi söz konusu olduğunda bazı problemler ortaya çıkmakta ve 

eleştirilmektedir. Çünkü bir ifadenin doğru olması için o ifadenin dışarıda tekabül ettiği 

bir gerçeklik olması gerekmektedir. Bu nedenle de “Fransa’nın şu anki kralı keldir” 

 
2 Michael J. Loux, Metaphysics, s.261 
3 Michael J. Loux, Metaphysics, s.262 
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ifadesi dışarıda bir karşılığı olmaması nedeniyle belirli bir hakikat değerine sahip 

olamamaktadır.  

İki Değerlilik İlkesi söz konusu olduğunda bazı paradokslar da ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin “Bu cümle yanlıştır”4 ifadesi söz konusu olduğunda cümle 

gerçekten yanlışsa bu cümle doğru olacaktır. Bu nedenle bazı filozoflar, İki Değerlilik 

İlkesi kullanıldığında ve bu tarz ifadeler söz konusu olduğunda bir doğruluk değeri 

atfetmenin zor olacağını ve çelişki ortaya çıkacağını düşünmektedirler. Bu nedenle de 

bazı Anti-Realistler, Realizmin sunduğu bağımsız bir dış dünya fikri savunulsa bile İki 

Değerlilik İlkesi’nin eksiklikler ve paradokslar içerdiğini düşünmektedirler.5  

Realist filozofların savunduğu şekliyle gerçeğin akıldan bağımsız bir var oluşu 

olduğu ve ifadelerin, iddiaların doğruluğunun da dış dünyaya uygunluğu üzerinden 

anlaşılabileceği iddia edildiğinde gerçeğin zihinsel ve duyusal olan şeylerle 

uygunlaştırılarak doğru hale getirildiğinin kabul edilmesi gerekecektir.6 

 

1.2. ANTİ-REALİZM 

18. yüzyıl Realizmin bir eleştirisi olan Anti-Realizm, Realistlerin dünya (İng. the World)” 

dedikleri ve “gerçeklik” olarak kabul ettikleri alanın aslında insanın kavramsal 

faaliyetlerinde ve araştırmalarında kullandığı kavramsal araçlardan oluştuğunu 

belirtmektedir.7 Anti-Realist görüşe göre gerçeklik denilen şey insanın kavramsal 

 
4 Michael J. Loux, Metaphysics, s.262 
5 Michael J. Loux, Metaphysics,  s.263 
6 Michael J. Loux, Metaphysics,  s.262 
7 Michael J. Loux, Metaphysics,  s.259 
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şemalarını içermektedir ve insan aklından bağımsız bir dış dünya bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla Anglo-Amerikan felsefesi bağlamında Realizm karşıtı Anti-Realist fikirler, 

semantik konulara odaklanmaktadır. Michael Dummett, Anti-Realist bir bakış açısıyla 

gerçeği ele almış olup gerçeklik konusunu dil felsefesi üzerinden ele almıştır. Michael 

Dummet Realizme yönelik eleştirilerini, Quine’ın argümanları üzerinden genişletmiştir.8 

Michael Dummett, doğruluk değerini prensipte belirlememiz imkansız olan ifadeler 

söz konusu olduğunda realizmin başarısız olduğunu söylemekte ve bu nedenle de Anti-

Realist anlam ve hakikat teorilerinin önemini vurgulamaktadır. Dummett, Realizmin 

hakikat koşullu anlam teorisine dayandığını iddia etmektedir. Dummett’a göre Realizm 

ve Anti-Realizm arasındaki temel anlaşmazlığın sebebi ifadesel söylem için uygun olan 

anlam teorisinin türü hakkındaki bir tartışmadır. Dolayısıyla hakikat koşullu anlam 

teorisine göre, bir ifadenin anlamı, o ifadenin dünyadaki belirli bir durumla 

ilişkilendirilerek o ifadenin doğru olduğu belirlenmektedir.9 Örneğin “Elon Musk, 

CEO’dur.” şeklinde bir ifadeyi ele aldığımızda görüyoruz ki “Elon Musk” terimi, dışarıda 

var olan bir kişiye ve “CEO olma” özelliğine uygun olarak gerçekten var olmakta ve bu 

terimler tanıdık özne-yüklem şeklinde birleştirildiğinden olguyla ilişkili bir şekilde 

uyuşmaktadır. 

Realiste göre bir ifadenin doğru olabilmesi için dünyayı olduğu gibi temsil etmesi 

gerekmektedir. Bu temsilin sağlanabilmesi için de dış dünya hakkında belirtilen ifadenin 

İki Değerlilik İlkesi uyarınca dışarıda tekabül ettiği bir gerçeklik olmasıyla ancak o ifade 

hakikat koşulunu temsil edebilir. Dummett, Anti-Realizm anlayışında Realizmin hakikat 

 
8 Michael J. Loux, Metaphysics,  s.265 
9 Michael J. Loux, Metaphysics, s.265 
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koşullu anlam teorisini reddedip eleştirerek epistemik bir anlam teorisini savunur. 

Realistin aksine Anti-Realist, anlamın, ifadeler ve akıldan bağımsız bir dış gerçeklikle 

uygunluğu açısından analiz edilmesi gerektiğini reddetmektedir. Çünkü Realiste göre, bir 

ifade ancak dış dünyada bir karşılık bulduğunda ya da bir gerçekliğe tekabül ettiğinde 

doğru olabilmektedir. Dolayısıyla böyle bir anlayışa göre bir ifadenin anlamını bilmek, o 

ifade için neyin kesin gerekçelendirme veya garanti teşkil edeceğini bilmek demektir.10 

Anti-Realist, bu şekilde tasvir edilen gerçeklik ilişkisine karşı çıkarak anlamın 

epistemolojik terimler üzerinden anlaşılması gerektiğini belirtmektedir.11  

Dummett, Realizm hakkındaki tartışmanın dil felsefesindeki bir tartışmaya yani 

anlam ve doğruluk (İng. truth) kavramlarının doğru bir şekilde analizine bakmaya 

çalışmaktadır.12 Realizm, bir kişinin bir ifadeyi anlaması için o kişinin konuşulan 

ifadelerin hangisinin onun gerçek koşulu olduğunu bilmesi gerektiğini iddia eder ve 

Dummett buna itiraz etmektedir. Çünkü Dummett’a göre, bir kişinin konuşulan her ifade 

için onun dışarıda tekabül ettiği olguların doğruluk koşulu olduğunu kavradığı 

varsayılamaz.13 Bu noktada Dummett’a göre, bir konuşmacının belli bir ifadenin 

doğruluk koşulunu kavrayışının iki tür bilginin bir örneği olması gerekmektedir.14 Bunlar 

açık bilgi ve örtük bilgidir. Dummett’ın açık bilgi dediği şey, sözlü olarak ifade edilebilen 

bilgidir. Örneğin bir yazılımcının Python dilini bilmesi buna bir örnektir. Örtük bilgi söz 

konusu olduğunda ise bir kişinin nasıl yüzeceğini bilmesi ancak bunu kelimeleri 

dökememesi bu bilgi türüne bir örnektir. Dolayısıyla Dummett, açık bilgi tanımı 

 
10 Michael J. Loux, Metaphysics, s.266 
11 Michael J. Loux, Metaphysics, s.266 
12 Michael J. Loux, Metaphysics, s.267 
13 Michael J. Loux, Metaphysics, s.267 
14Michael J. Loux, Metaphysics, s.267 
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üzerinden bir konuşmacının bazı ifadelerin doğruluk koşullarını açık bir şekilde 

bilebildiğini kabul etmektedir. Ancak tüm bilgiler açık bilgi kategorisine dahil 

olmadıklarından Dummett’a göre bir konuşmacı, anladığı tüm ifadelerin doğruluk 

koşulları hakkında açık bilgiye sahip olamayacaktır. Çünkü Dummett’a göre eğer bir 

konuşmacının anladığı tüm ifadelerin doğruluk koşulları hakkında açık bilgiye sahip 

olabileceği iddia edilirse ortaya bir döngüsellik çıkacaktır. Dummett’a göre, doğruluk 

koşullu teoriyi savunanlar, bir konuşmacının bazı ifadelerin anlamlarıyla ilgili örtük 

bilgiye sahip olabileceklerini kabul etmeleri gerektiğini düşünmektedir. Dummett’a göre 

“Çim yeşildir” önermesi karar verilebilir ve hakikat durumu hakkında bilgimizi ortaya 

koyabileceğimiz tarzda bir önermedir.15 Ancak dili oluşturan bütün ifadeler karar 

verilebilir değildir. “Bu noktada bir şehir asla kurulamayacaktır”16 gibi bir ifade kararsız 

ifadeye bir örnek teşkil eder.  

Dummett, realizme olan eleştirilerini, Edinme Argümanı (İng. Acquisition 

Argument) üzerinden güçlendirmeye çalışmaktadır. Edinme Argümanı’na göre, doğruluk 

koşullu bir teori doğru olsaydı, hiçbir konuşmacı karar verilemez bir ifadenin anlamını 

asla öğrenemeyecekti.17 Dolayısıyla Dummett, Realizmin önerdiği anlam teorisinin 

aşılamaz epistemolojik problemler barındığını düşünerek epistemik bir anlam teorisi 

önermiş ve epistemik anlam teorisini destekleyen birinin Anti-Realist bir doğruluk 

teorisini de desteleyeceğini belirtmiştir. Dummett’a göre, daha önce bahsi geçen karar 

verilebilir ve karar verilemez durumlar söz konusu olduğunda, konuşmacı bir ifadenin 

doğruluk değerinin olup olmadığını belirleyemese de bu ifade için gerekçe sayılabilecek 

 
15Michael J. Loux, Metaphysics, s.268 
16 Michael J. Loux, Metaphysics, s.268 
17 Michael J. Loux, Metaphysics, s.269 



10 
 

türde bir tanıma yeteneğine sahip olabilir.18 Dummet’ın savunduğu epistemik anlam 

teorisine göre, karar verilemez ifadeler söz konusu olduğunda İki Değerlilik İlkesi bu tarz 

ifadeler için geçerli değildir. Dolayısıyla Dummett’a göre, İki Değerlilik İlkesi, bir 

filozofun Realist ya da Anti-Realist olduğunu belirlemenin en iyi yollarından biridir ve 

dolayısıyla eğer karar verilemeyen ifadeler için İki Değerlilik İlkesi kabul edilirse Realist 

bir bakış açısı, ancak İki Değerlilik İlkesi reddedilirse Anti-Realist bir bakış açısı ortaya 

çıkacaktır.19  

 Willard Van Orman Quine, Word and Object (Kelime ve Nesne) adlı eserinde 

kendisinin bir düşünce deneyi olan ve “radikal çeviri (İng. Radical translation)” olarak 

adlandırdığı, dille ilgili verilerin neliğine dair bir fikrini sunmuştur. Quine, bu radikal 

çeviri fikrinde, radikal bir şekilde bir çevirmenin yabancı bir dili yani şimdiye kadar 

çevirilmemiş bir halkın dilini20 kendi diline örneğin Türkçe’ye tercüme etmeye çalışan 

bir çevirmenin durumunu radikal çeviri durumu olarak adlandırmaktadır. Yerel halkın 

dilinden kendi diline çeviri yapan dilbilimcinin yararlanabileceği sözlük, gramer kitabı 

vb. bulunmadığı için dilbilimcinin dili öğrenebilmesinin tek yolu köktenci çeviri 

yöntemidir.21 Dolayısıyla dilbilimci sadece yerel halkın sergilediği davranışlar üzerinden 

kelimeleri ya da cümleleri anlamlandırmaya çalışmaktadır.22 Quine, bir dilden başka bir 

dile mutlak bir çevirinin imkanını, bu düşünce deneyi üzerinden reddederek bunun 

olmazlığını ve dolayısıyla dil ve gönderge problemini tespit etmektedir.  

 
18 Michael J. Loux, Metaphysics, s.270 
19 Michael J. Loux, Metaphysics, s.270 
20 Michael J. Loux, Metaphysics,  s.274 
21 Ahmet Ayhan Çitil, Çağdaş Felsefe-I, (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012) s 146 
22 Ahmet Ayhan Çitil, Felsefe-I, s.146 
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 Quine’ın radikal çeviri fikrine göre radikal çeviri durumunda bulunan bir 

çevirmen, anadilini bilmediği bir halkın dilini kendi diline tercüme ederken kullandığı tek 

araç,  yerel dil konuşmacılarının çeşitli koşullardaki hem sözlü hem de sözsüz 

davranışlarıdır.23 Anadili bilinmeyen bir yerel halkın mensubu olan bu kişi, etrafta tavşan 

gördüğü her seferimde tavşanı işaret ederek tek kelimelik (İng. holophrastic) bir cümle 

olan “Gavagai” demektedir. Dolayısıyla çevirmen, yaptığı bu gözlem sonucunda 

“Gavagai” ifadesinin Türkçe’deki “Tavşan” kelimesine karşılık geldiğini düşünerek 

“Gavagai” ifadesini Türkçe’ye “Tavşan” olarak tercüme edebileceği fikrine sahiptir. 

Ancak Quine’a göre, çevirmen, sadece yaptığı bu gözlem üzerinden “Gavagai” ifadesinin 

Türkçe’de “Tavşan” kelimesine karşılık geldiğini iddia edemeyecektir. Çünkü Quine’a 

göre çevirmenin yerel halk üzerinden yaptığı gözlemler sonucunda ulaştığı çeviri, 

“Gavagi” ifadesine uygun olan tek çeviri değildir. Yerel dildeki “Gavagai” ifadesi 

tavşanın sadece mevcut olduğu durumlarda değil aynı zamanda tavşanın mevcut oluşuyla 

da ilişkili olabilecek diğer koşullarda da sarf edilmektedir.24 Örneğin bir tavşan ne zaman 

mevcutsa aynı zamanda onun kopmamış bir tavşan parçası (İng. undetached rabbit part) 

ve bir tavşana ait zamansal bir evre (İng. a temporal stage of a rabbit) de mevcuttur.25 

Dolayısıyla çevirmen yerel halkın davranışsal verilerinden hareketle “Gavagai” ifadesini 

kesin olarak Türkçe’ye “tavşan” olarak tercüme edebileceğinden emin olamayacaktır. 

Çünkü yerel dilin kullanıcısı, tavşana gönderimde bulunduğunda birden fazla koşul 

bulunması nedeniyle aslında “Bakın yemek” ya da “Tavşanın kulağı” demiş olabilir. 

Dolayısıyla farklı koşullar bulunması sebebiyle “Gavagai” ifadesi söz konusu olduğunda 

 
23 Michael J. Loux, Metaphysics, s.274 
24 Öncül Analitik Felsefe. “Quine ve Semantik Belirsizlik.” https://onculanalitikfelsefe.com/quine-ve-
semantik-belirsizlik-erhan-demircioglu/ (Erişim 01.05.2021) 
25 Öncül Analitik Felsefe. “Quine ve Semantik Belirsizlik.” https://onculanalitikfelsefe.com/quine-ve-
semantik-belirsizlik-erhan-demircioglu/ (Erişim 01.05.2021) 



12 
 

bu koşullar “Tavşanın parçası” “Tavşana ait zamansal bir evre” olarak da tercüme 

edilebilir. Sonuç olarak Quine’a göre, “Gavagai” ifadesine dair diğer tüm farklı çeviri 

durumları elenerek “Tavşan” şeklinde tercüme edilmesini zorunlu kılacak bir olgu 

bulunmaması nedeniyle bir çevirmen bu kelimeyi “Tavşanın bir parçası” olarak 

çevirirken örneğimizdeki çevirmen “Tavşan” olarak çevirdiğinde hangisinin çevirisinin 

daha iyi olduğuna mutlak suretle karar verebileceğimiz bir durum bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla Quine’a göre bu kelimenin anlamı (ve gönderimi) belirsizdir.26 Sonuçta 

Quine radikal çevirinin belirsizliği tezinde, bir kelimenin gönderimini saptamanın 

mümkün olmadığını ve dolayısıyla referansın belirsiz/anlaşılmaz olduğunu 

belirtmektedir. “Gavagai” ifadesinin referansının belirsiz/anlaşılmaz olması nedeniyle 

“Gavagai”nin neyi kastettiğinin doğru bir cevabı bulunmamaktadır.27  

 Quine, radikal çeviri fikriyle bağlantılı olarak referansın anlaşılmazlığı tezini öne 

sürerken bu tezin aslında tüm çeviriler için geçerli olduğunu iddia etmektedir.28 Yabancı 

bir dil öğrenmeye çalışan biriyle anadilini öğrenen bir çocuk arasında bir fark 

bulunmamaktadır.29 Quine’a göre radikal çeviri evde başlamaktadır ve bu nedenle 

dilbilimci örneğindeki referansın/gönderimin belirsizliği durumu bir çocuğun anadilini 

öğrenirken de geçerli olmaktadır. Çünkü bir çocuk anadilini öğrenirken yine dilbilimci 

gibi etrafını gözlemleyerek ve dolayısıyla gönderimde bulunulan nesneleri sesler ile 

eşleştirerek dili öğrenmektedir.  Quine’a göre, çevirinin belirsizliği sorunun temelinde 

nesnelerin bireyselleştirilmesine yönelik bir belirsizlik bulunmaktadır.30 Nesnel olarak 

 
26 Öncül Analitik Felsefe. “Quine ve Semantik Belirsizlik.” https://onculanalitikfelsefe.com/quine-ve-
semantik-belirsizlik-erhan-demircioglu/ (Erişim 01.05.2021) 
27 Michael J. Loux, Metaphysics,  s.274 
28 Michael J. Loux, Metaphysics,  s.276 
29 Ahmet Ayhan Çitil, Felsefe-I, s.146 
30 Ahmet Ayhan Çitil, Felsefe-I,  s.146 



13 
 

kendi başlarına bireylerden ve bireyselleşmeden söz edilemeyecektir. Bu nedenle dil 

içerisinde de bireyselleştirme yapmak durumunda olunacağı için dilde bireyselleştirme 

yaparken tek araç gözlemlenebilir davranışlar olacaktır.31 Quine bu sorunu “gönderimin 

netleştirilememesi” (İng. inscrutability of reference) olarak adlandırmaktadır. 

Gönderimin belirsiz olması sorunu, aslında her dilde bir belirsizliğin olduğuna işaret 

etmektedir. Ancak Dummett’ın özel epistemik durumların olamayacağı yönündeki 

vurgusunu da hatırlayacak olursak, bu noktada özel bir dil de mümkün olmadığından bir 

dili konuşurken bu belirsizliği aşmak olanaksız görünmektedir. Bu durumda düşünce-dil 

ve dünya arasındaki ilişkinin ne olduğuna dair Quine’ın kesin bir alternatif yorumu 

bulunmamaktadır. Çünkü zaten Quine, zihinden bağımsız bir dünya olduğu, dil ve 

düşüncenin de bu zihinden bağımsız dünyayı oluşturan nesneler arasında aracı olmayacak 

şekilde bir gönderimde bulunduğu fikrini reddetmektedir. Dolayısıyla görüldüğü üzere 

Quine, zihinden bağımsız bir dünyayla bu dünyayı oluşturan nesneler arasında bir aracı 

olmadan dilin/düşüncenin bu nesnelere bir gönderimde bulunduğu şeklindeki Realizm 

fikrine karşı çıkmaktadır. 32 Quine, dil ile dünya arasındaki göndermeli/referanslı 

bağlantıların her zaman bir arka plan dilinin varlığından kaynaklı olacağını iddia 

etmektedir. Dolayısıyla Quine’a göre, düşüncelerden ve dilden bağımsız olan bir dış 

dünya fikrinden vazgeçerek gönderimin anlaşılmazlığı sorununun çözümü için dilin ve 

düşüncenin her zaman önceden bir düşünce ve dil dayatmasını içeren bir şey olduğunu 

düşünmek gerekmektedir. Sonuçta, referansın belirsizliği tezine göre şu soruya kesin bir 

cevap bulunmamaktadır: “Bunlardan hangisi belirli bir kişiye atıfta bulunur veya ondan 

bahseder?” Dolayısıyla kategori teorisi olarak anlaşılan ve geleneksel metafizikçilerin 

 
31 Ahmet Ayhan Çitil, Felsefe-I,  s.146 
32 Michael J. Loux, Metaphysics, s.277 
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yapmaya çalıştığı şeyi yapmak bu noktada imkansız görünmektedir.33 Sonuçta Quine’a 

göre, “Orada ne var?” sorusuna yanıt vermeye çalışan biri her zaman belirsizlik sorunuyla 

yüzleşmeye mahkumdur. Quine, “Gavagai” ifadesinin neye referansta bulunduğu 

noktasında bir belirsizlik olduğunu kabul etse de ona göre asıl tartışma konusu olan neye 

referansta bulunulduğu tartışması yerine şeylerin birbirleri ile göreceli olması 

problemidir.34 

Sonuç olarak, Realistler, düşünce ve dil ile temsil edilen zihinden bağımsız bir 

dünya fikrini savunmaktadırlar. Ayrıca Realist filozoflara göre insanın zihinden bağımsız 

dünyayla ilgili ifadeleri, onun elde etmesi algılama gücünü aşacak durumlarla alakalı 

olarak bir anlama sahip olabilmektedir.35 Bu nedenle de Dummett, karar verilemez 

ifadeler söz konusu olduğunda Realizmin yeterli bir açıklama yapamayacağını ve bu 

nedenle de ancak epistemik bir anlam teorisinin bu mesele hakkında yeterli açıklama 

sunabileceğini düşünmektedir. Doğruluk koşullu (İng. truth condition) bir anlam bilim 

anlayışını savunan Realizm, dil ve zihin ilişkisi yerine bir dil ve dünya ilişkisini temele 

almaktadır. Böylece Realistler, bir konuşmacının dış dünya hakkında anlamsal yeterliliği, 

onun ifadelerinin doğru olabilmesi için dünyanın nasıl olması gerektiğine dair bilgisinden 

oluştuğunu iddia etmektedirler. 

 

1.3. TEORİK TERİMLER  

 
33Michael J. Loux, Metaphysics, s.278 
34 Ahmet Er, “Çağdaş Metafizikte Gerçeklik” (2020, Şubat) 
https://www.researchgate.net/publication/34529668 (erişim 28 Mayıs 2021)s.2-3 
35 Michael J. Loux, Metaphysics, s.272 
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Teorik terimler için iki alternatif tanım yapılabilmektedir. İlk tanıma göre teorik terimler, 

gözlemsel olmayan varlıklara ve onların özelliklerine atıfta bulunurlar.36 Bu tanıma göre 

teorik terimler, örneğin bir elektron, elektron mikroskobu olmadan duyular aracılığıyla 

bilinemeyecektir. Dolayısıyla da teorik bir varlık/terim, gözlemlenebilirliğin olumsuzu 

şeklinde düşünülebilmektedir. İkinci tanıma göre ise teorik terimlerin anlamları bilimsel 

bir teorinin aksiyomlarına bağlıdır. Kuantum fiziğiyle birlikte teorik terimler meselesi 

bilim felsefesi alanında önemli bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. Realistler ve Anti-

Realistler arasında teorik terimler üzerinden yürütülen bu tartışma daha çok gözlemin 

bilimsel bir teorideki teorik terimlerle olan ilişkisine dair ortaya koyulan açıklamalar 

üzerinden yapılmaktadır.  

Peki gözlemlenebilirlik ne anlama gelmektedir? Örneğin Anti-Realistlerin de bir 

ayağını oluşturduğu Mantıksal Pozitivist filozoflara göre gözlemlenebilir olmak, bir 

varlığın, nesnenin ya da özelliğin doğrudan duyular tarafından algılanabilmesi demektir. 

Dolayısıyla böyle düşünen filozoflara göre bir masanın yüzeyinin sert ve pürüzsüz olması 

ya da renginin kırmızı olması gibi özellikler gözlemlenebilirdir. Örneğin bir fizikçi ise 

gözlemlenebilirlik kavramının içerisine doğrudan veya dolaylı olarak da ölçülebilen nicel 

büyüklükleri dahil etmektedir. Bu nedenle birçok fizikçiye göre sıcaklık, elektromanyetik 

dalga gibi nicelikler gözlemlenebilirdir.  

Teorik terimlerin/varlıkların bilimsel teorilerde başarılı bir şekilde nasıl 

kullanabileceği sorusu ve bu soruya getirilen yanıtlar üzerinden Realist ve Anti-Realist 

 
36 Stanford Encyclopedia of Philosophy. “Theoretical Terms in Science.” 

https://plato.stanford.edu/entries/theoretical-terms-science/ (Erişim 15.04.2021) 
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görüşler devreye girmektedir. Realist bir felsefe ve bilim anlayışını benimseyen filozoflar 

ve bilim insanları için teorik varlıklar, evren hakkında sahip olduğumuz bilgilerden 

bağımsız bir şekilde var olmaktadırlar. Teorik terimler söz konusu olduğunda Anti-

Realist bir görüşü benimseyen filozoflar ve bilim insanları ise bu terimlerin sadece 

kurgusal terimler/varlıklar olduklarını kabul etmektedirler. Ancak bu görüş yirminci 

yüzyıldan beri özellikle kuantum fiziği de düşünüldüğünde bilim insanları ve filozoflar 

tarafından pek fazla sürdürülememektedir.  

Bilim insanlarının amacı, evrendeki olguların bilgisine erişmek ve bu olgulara bir 

açıklama getirmektir.37 Özellikle fizik alanında, kuantum fiziğiyle de birlikte bilimsel 

gelişmeler sonrasında ortaya çıkan olguları açıklama girişimi hem fizikçilerin hem de 

filozofların ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu noktada “gözlem terimi” ile “teorik terim” 

ayrımı ve dolayısıyla “gözlemlenebilir” ile “gözlemlenemez” ayrımına dair tartışmalar38 

önemli bir mesele olarak filozofları ve fizikçileri ilgilendirmektedir. Bu bağlamda Anti-

Realist bilim felsefecilerine göre sadece duyu organlarıyla ve dolayısıyla gözlem aleti 

kullanmadan doğrudan algılanan nesne ve özellikler gözlemlenebilir varlıkları 

oluşturmaktadır.39 Bu bağlamda da Anti-Realistler, elektron, proton, nötron gibi şeyleri 

gözlemlenebilir saymamaktadırlar. Realist filozoflar ve bilim insanlarının çoğu 

gözlemlenebilir olmayan, örneğin bir mikroskop yardımıyla bilebileceğimiz teorik 

varlıkları var olarak kabul ederler.  

 
37 Grunberg ve Grunberg, Bilim Felsefesi, s.87 
38 Grunberg ve Grunberg, Bilim Felsefesi,  s.88 
39 Grunberg ve Grunberg, Bilim Felsefesi,  s.88 
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Realist filozoflar ve bilim insanlarına göre elektron, proton, parçacık gibi teorik 

terimler doğrudan deneyimin konusunu oluşturmasalar bile dış dünyada bir gerçekliğe 

tekabül etmektedirler.  

Anti-Realist bir görüş benimseyen filozoflar, bir bilimsel teoride ortaya koyulan 

varlıklar ve bu varlıklara ilişkin özellikleri, olayları ve olguları, gözlemlenebilir ve 

gözlemlenemez olarak iki kategoriye ayırarak sadece gözlemlenebilir kategorisine dahil 

olan şeyleri var olarak kabul etmektedirler.40 Zaten anti-realistlere göre elektron gibi 

teorik bir terim, herhangi bir varlığı göstermemektedir. Bu noktada da örneğin kuantum 

fiziğindeki elektron, elektromanyetik dalga, proton ve nötron gibi terimler dolaylı olarak 

var olduklarını bilebildiğimiz şeyler olsalar bile Anti-Realist görüşü benimseyen 

filozoflar bu tür varlıkları teorik varlıklar olarak ele almaktadırlar.  

Realizm ve Anti-Realizm tartışmaları, modern dönemde kategoriler, kavramsal 

şemalar bağlamında filozoflar tarafından ele alınmaktadır. Bireyin dünyayla kurduğu 

ilişki ve bunun başkalarına aktarımı dil üzerinden gerçekleştiği için çağdaş metafizik 

düşünürleri, bir dildeki anlamın nasıl oluştuğu ve o dili dil yapanın ne olduğuna dair 

soruşturmalar yaparak içerik ve kavram arasındaki etkileşimi incelemektedirler.41 Bu 

nedenle de insanların kullandıkları dillerin evrensel bir gerçeklik anlayışı verip vermediği 

ve dolayısıyla kullanılan kavramların gönderimde bulundukları şeylerin aynılığı problemi 

bu tartışmalar açısından önem teşkil etmektedir. Tezin ilerleyen bölümlerinde de 

görüleceği üzere bu noktada Quine’ın işaret ettiği çevirinin belirsizliği tezi önemlidir. Bir 

dilden başka bir dile çevirinin mümkün olup olamayacağının araştırılması aslında 

 
40 Grunberg ve Grunberg, Bilim Felsefesi,  s.92 
41 Ahmet Er, “Çağdaş Metafizikte Gerçeklik” (2020, Şubat) 
https://www.researchgate.net/publication/34529668 (erişim 28 Mayıs 2021), s.1 
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insanların birbirlerini gerçekten anlayıp anlamadıklarıyla ilgili olup böyle bir problem, 

insanların dünyayla kurdukları ilişkilerini yani “gerçeklik” dediğimiz şeyi nasıl 

anladıklarıyla alakalıdır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KUANTUM FİZİĞİNİN YÜKSELİŞİ VE YORUMLARI 

2.1. Klasik Fiziğin Gelişimi 

İnsan var olduğu andan itibaren evreni ve evrendeki işleyişi anlamlandırmaya 

çalışmaktadır. Çünkü İlk Çağlardan bugüne evrenin, doğanın bilinmesi ve 

anlamlandırılması insanın kendini bilmesi ve bu dünyadaki varlığını anlamlandırması ile 

eş değer kabul edilmiştir. İnsanlık, evreni bilebilmek ve anlamlandırabilmek için felsefeyi 

ve özelde de fizik bilimini kullanmıştır. İnsanın bilme faaliyeti her ne kadar Thales, 

Anaksimandros vb. gibi isimler üzerinden başlasa da doğanın işleyişini sistematik bir 

bütün halinde ele alan ve bu konuda öncü olan kişinin Aristoteles olduğu kolaylıkla 

söylenebilmektedir.  

 Aristoteles, gözlem sonucu elde ettiği verileri yorumlayarak bazı tanımlamalar 

yapmış ve bu tanımlamalar üzerinden de doğayı anlamaya ve açıklamaya çalışmıştır.42 

Aristoteles’e göre, dünya evrenin merkezindedir ve diğer bütün yıldızlar da onun 

etrafında döner. Dünyanın merkezde olduğu bu görüş nedeniyle ona göre insanda evrenin 

merkezindeki bir canlıdır. Evren, insanlar için vardır ve insandan bağımsız bir evren 

anlayışı düşünülemezdir. Aristoteles’e göre doğa sürekli hareket halindedir ve sürekli 

hareket halinde olan şey de değişime tabidir. Onun anlayışına göre, doğada değişmeyen 

 
42 Tuğba Sever, “Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması” 

(Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2019) s.5 
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bir töz varsa eğer o ancak en üst bilim olan metafiziğin konusunu oluşturmaktadır43 ve bu 

nedenle de Aristoteles, metafiziği ve fiziği birbirinden ayırmamaktadır. İlkçağlarda 

görülür ve duyulur dünyanın gerçekliğinden ve duyularımızın gerçekliğinden herhangi 

bir şüphe duyulmamaktadır. Bize görünen şeyler, duyularımızla algıladığımız şeyler 

gerçekten vardır. Düşünce ve madde, ruh ve beden ayrı nicelikler olarak ele alınmazlar44 

ve insanın çevresindeki bu gerçekliğin de bilinebilir olacağından kesinlikle kuşku 

duyulmamaktadır. Fakat Kopernik’in Güneş’in evrenin merkezinde olduğunu ve 

dünyanın diğer yıldızlar ve gezegenlerden hiçbir farkının olmadığını öne sürmesiyle 

beraber insanın evrendeki konumu sorgulanmaya başlamıştır. Her ne kadar Aristoteles ve 

Batlamyus’un Dünya’yı merkeze alan evren tasvirleri o dönemlerde sıkı sıkıya bağlı 

olunan görüşler olsa da Galileo’nun teleskop ile yaptığı gözlemler sonucunda 

Kopernik’in Güneş merkezli evren modeli doğrulanmıştır. Dolayısıyla Galileo’nun 

teleskobu geliştirip astronomik gözlemler yapması ve bilimsel çalışmalarda matematiksel 

yöntemi kullanması nedeniyle modern bilim adına öncü ve önemli bir isimdir.45  

 Modern düşüncenin başlatıcısı sayılan Descartes ile beraber Galileo’nun 

çalışmaları, evrene Aristoteles’in tekçi ve değişmez bir bakış açısıyla bakmak yerine 

şüpheci ve bilimsel metod olarak matematiği, deney ve gözleme dayalı bir bilimsel bakış 

açısı kullanmak gerektiğini göstermiştir.46 Descartes, kesin bir bilim yapmak amacıyla 

geometrik metodu metafiziğe uygular.47 Descartes’e göre, bütün bilinenler ve insanın 

 
43 Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması,  s.5 
44 Zeliha Burcu Yılmaz, Evrenin Bilinebilirliği ve Bilimsel Realizm Tartışmaları Açısından Galileocu Modern 
Bilim ve Aristoteles'e İtiraz, Ethos Dergisi, 2010, s.5  
45 Çiğrdem Dürüşken, Ipse Dixit, Sosyoloji Dergisi, 2011 
46 Evrenin Bilinebilirliği ve Bilimsel Realizm Tartışmaları Açısından Galileocu Modern Bilim ve Aristoteles'e 
İtiraz, s.6 
47 Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Felsefe Tarihi, İstanbul Üniversitesi AUZEF, pg.437 
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bildiğini zannettiği şeyler, kendisine duyular ve gelenek yoluyla gelmiştir. Descartes’e 

göre duyular aldatıcıdır. Dolayısıyla dünyanın ve insanın evrenin merkezinde olmadığı 

görüşü insanın her şeye şüphe ile bakmasına sebep olmuştur. Sonuçta Descartes kendi 

şüpheci yönteminde, her şeyden şüphe duymaya başlar ve böylece gelenekçi bilime karşı 

bir şüphe ortaya çıkar. Descartes, her şeyden şüphe duyar ve en sonunda, düşünmenin var 

olmak olduğunu belirtir. Dolayısıyla kendisi de düşünebildiği için var olması 

kaçınılmazdır ve sonuçta “Cogito ergo sum” fikri ortaya çıkar.  

Galileo ile bilimde yaşanan bu gelişmelerle beraber, “Nedir” sorusu yerine artık 

modern dönemde “Nasıl?” sorusu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla artık Aristoteles’in günlük 

deneyime ve sağduyuya dayanan fiziği yerine, niceliksel ölçümlerden elde edilen, 

matematikten yararlanılan, gözlem ve deney kullanılan modern bir bilim anlayışına 

geçilmiştir.48 Daha önce de belirttiğimiz üzere, Aristoteles’e göre insan evrenin 

merkeziydi ve evrenin bir yaratılış amacı olmalıydı. Aristoteles, evrenin insan için var 

olduğunu ve insanın evrenin merkezi olduğunu düşünmesi nedeniyle insanın evrendeki 

her şeyi bilebileceğini ve evrende, insandan hariç bir gerçeklik bulunamayacağını 

düşünüyordu. Fakat modern dönemde bilimsel alandaki gelişmelerle beraber ve 

Descartes’in şüpheci metodunun da etkisiyle insanın her şeyi bilemeyeceği ve evrende 

insan dışında da bir gerçeklik alanı olduğu düşünülmeye başlandı. Galileo’nun modern 

bilimsel anlayış için vurgusu, daima matametiksel bağlantılar kurmak için yeni 

 
48 Yılmaz, Evrenin Bilinebilirliği ve Bilimsel Realizm Tartışmaları Açısından Galileocu Modern Bilim ve 
Aristoteles'e İtiraz,  s.6 
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araştırmalar yapılması yönünde olmuştur.49 Artık modern bilimin temeli deney ve gözlem 

olmuştur.  

 Isaac Newton, fizik söz konusu olduğunda yanıtlanamayan soruları 

cevaplandırmak için deney ve gözlem metodunu kullanmış ve Galileo, Kepler, Kopernik 

ve Descartes’ın görüşlerinden yararlanıp evreni ve cisimlerin hareketlerini yorumlayarak 

hem fizik hem de diğer birçok alan için yeni bir anlayış oluşturmuştur.50 Newton’un 

fiziğini de içerecek şekilde Ersoy’un ele aldığı şekliyle Klasik fiziğin tanımı şu şekilde 

yapılabilir:   

“Genel olarak mekanik, termodinamik, elektrik ve manyetizma, optik ve 

titreşimler ve dalgalar, istatistik fizik gibi konuları içeren doğa olaylarının 

gizemini ve kurallarını o zamanın fizik anlayışına göre deşifre etmeye çalışmış 

olan fiziğe biz klasik fizik diyoruz. Mekanik, düşünebildiğiniz çevrenizde 

gözlemlediğiniz, yaşamınız boyunca deneyimlediğiniz, hareketli veya hareketsiz 

olan, gözle çok çok zor görülebilen mikro cisimlerden, uzayda dev gök 

cisimlerine kadar her türlü, katı sıvı gaz, elle tutulur, gözle görülür cisimlerin tek 

tek veya grupça hareketlerini, onları harekete geçiren durduran kuvvetleri, 

aralarındaki etkileşimleri mikro ölçeklerde inceleyen mekanik, diğer adıyla klasik 

mekanik, fiziğin en önemli ana dallarından biridir.”51 (s.47-48) 

Her ne kadar evrensel yasalara ulaşma arayışları Descartes ile başlamış olsa da 

Newton kendinden önceki fizik ile ilgilenen filozoflardan/bilim insanlarından farklı 

 
49 Yılmaz, Evrenin Bilinebilirliği ve Bilimsel Realizm Tartışmaları Açısından Galileocu Modern Bilim ve 
Aristoteles'e İtiraz,  s.7 
50 Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, s.6 
51 Eren Veysel Erosy (2012)’den aktaran, Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan 
Etkilerinin Karşılaştırılması , s.11   
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olarak doğanın uyduğu evrensel yasaları, eski deneysel yasaların mantıksal ve 

matematiksel sonuçlar olarak izlediği ilkeleri/yasaları52 ve diğer tüm çalışmalarını 1687 

yılında yayımlanan Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri (Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica) adlı eserinde sunmuştur. Newton’un dinamiği, temelde doğanın 

mantık ve matematik yoluyla ifade edilen evrensel ilkelere uymasına dayanmaktadır.53 

Newton’a göre uzay ve zaman, yerküreye göre yapılandırılmışlardır, mutlaktırlar. Ona 

göre mutlak uzay, her zaman kendisine benzer olarak kalan ve kımıldatılamayan bir 

şeydir ve yine doğru, kendine özgü matematiksel bir zaman vardır.54  

 Newton’ın ortaya koyduğu üç yasadan ilki, Galileo’nun eylemsizlik ilkesi olan ve 

mutlak uzayda hareket eden ve üzerine hiçbir kuvvetin etki etmediği bir cismin sabit bir 

hızla ve hiç durmadan hareket edeceğini belirtmektedir. İkincisi ise, etki-tepki yasasıdır. 

Dinamiğin temel ilkesi olan üçüncü ilke ise, F=ma*55 formülü ile belirtilmektedir ve bu 

ilkeye göre bir cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımı, o cismin üzerindeki toplam kuvvete 

eşittir.56 Bu ilkedeki ivme kavramı, diferansiyel hesaba dayanmaktadır. Eğer X cismi 

üzerine etkide bulunan kuvvet biliyorsa o halde F=ma diferansiyel denklemler cinsinden 

yazılabilir ve bu denklemlerin çözümü ise X cisminin konumunu ve zamanını bir 

fonksiyon olarak ifade edebilir.57 Dolayısıyla F=ma formülüne göre, kuvvetler bilinirse 

gelecek öngörülebilir ve cismin başlangıç konumu ve hızı tam kesinlikle bilindiği zaman 

o cismin gelecekteki konumları da aynı kesinlik içinde belirlenebilecektir.58 

 
52 Roland Omnes, Kuantum Felsefesi, çev. Ercüment Akat (İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2018), s.52 
53 Omnes, Kuantum Felsefesi, s.53 
54 Omnes, Kuantum Felsefesi, s.54 
55 *Kuvvet (F) =kütle (m) x ivme (a) 
56 Omnes, Kuantum Felsefesi,  s.54 
57 Omnes, Kuantum Felsefesi, s.55 
58 Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, s.31 



24 
 

 Newton’ın klasik fizik açısından bir diğer önemli başarısı ise şüphesiz 

“kütleçekim kuramı”dır. Kütleçekim kuvveti, arada boşluk olmasına rağmen örneğin 

Güneş ve Dünya arasında doğrudan etki ettiği varsayılan bir kuvvettir.59 Aslında Güneş 

ve Dünya arasında bir “uzaktan etki” bulunmaktadır. Ancak bu iki cisim arasındaki 

etkinin ya da bugün kuantum fiziğini konuşurken adlandırdığımız şekliyle bilginin boşluk 

tarafından nasıl iletilebildiği sorusuna Newton cevap olabilecek bir denklem bulmaya 

çalışsa da Principia’nın üçüncü baskısındaki dipnotta bu konuda bir düş kırıklığını 

yaşadığını belirtmiştir.60 Newton, bu nedenle Güneş ve Dünya arasındaki kütleçekimi 

“uzaktan etki” kavramıyla kısaca açıklamaya çalışmıştır. 

 Bu tezde amacımız bilim tarihini anlatmak olmadığı için sadece klasik fiziği az 

da olsa anlayıp klasik fizik ve kuantum fiziği arasındaki uyuşmazlıkları ve kopuşları 

anlamlandırabilmek adına optikten de kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Klasik fiziğin 

içinde saydığımız optik bilimi, Newton dinamiğinden farklı olarak ışığın neliğini 

araştırmaktadır. İlkçağ’daki atomcu okulun temsilcilerinden Leukippos ve Demokritos, 

ışığın özel bir türdeki atomlardan oluştuğunu düşünmüşlerdir.61 Rene Descartes, Robert 

Hooke ve Christian Huygens gibi isimler, ışığın dalga olduğu görüşünü benimsemişlerdir. 

Descartes, 17. Yüzyılda ışık ile ilgili ilk sistematik düşünceyi ortaya koymuş62 ve 

maddeyi kapladığı yerle, uzayla birlikte düşünmüştür. Uzay ona göre maddedir. Bu 

nedenle de nasıl ki ses hava içinde yayılıyorsa aynı şekilde ışık da geçirgen bir ortam 

içerisinde yayılır. Işık, o ortamın her bir noktasında titreşerek yayıldıkça dalgayı 

 
59 Omnes, Kuantum Felsefesi s.56 
60 Omnes, Kuantum Felsefesi s.56 
61 Omnes, Kuantum Felsefesi s.58 
62 Özlem Çal Gür, “Kuantum Fiziği Felsefesinde Belirlenimcilik Tartışmaları: Werner Heisenberg ve Albert 
Einstein’ın Metinlerinin Söylem Analizi” (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2019) s.34 
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oluşturur.63 Fakat bu bakış açısında bir eksiklik bulunmaktadır. Çünkü ışığın dalga 

tanımında belirttiğimiz üzere eğer bir şey titreşiyorsa, titreşen şey nedir?64 Işık maddesel 

ortamda yayıldığında bu açıklanabilir bir olgu olsa da boşluk söz konusu olduğunda bir 

eksiklik oluşmaktadır. Bu noktada Descartes, uzayın “plenum” denilen ve görünmez bir 

sıvıyla dolu olduğunu düşünmüştür.65 Sonraki dönemlerdeyse sesin yayılmasında 

varsayıldığı gibi ışığında içinde akabilmesi için boşluktan farklı bir ortam olarak klasik 

fizikte Huygens tarafından bir postüla olarak esir/eter66 fikri ortaya atılmıştır. Huygens 

tarafından esir, maddesel olmayan ve maddenin de içinden geçebilen uzay ve zamanı 

dolduran, ışık dalgalarının içinde titreştiği, “elektrik, ışık ve manyetizmanın içinde 

hareket ettiği”67 mekanik bir ortam olarak tasvir edilmiştir.  

 Newton ise 1665-1667 yılları arasında yaptığı çalışmalar sonucunda ve o 

dönemde henüz doğmakta olan atom fikrini de çok beğendiği için çağdaşlarının aksine 

ışığı parçacık olarak düşünmüştür.  

Klasik fiziğin içine dahil edilen ve kuantum fiziği tartışmamız açısından da önem 

teşkil eden bir diğer fikir ise elektromanyetizmadır. Micheal Faraday, çalışmaları 

sonucunda elektrik ile manyetizma gibi birbirleriyle alakası olmadığı düşünülen iki 

kuvveti birleştirmiş ve elektromanyetizmayı açıklamıştır. Faraday, birinci sınıf bir 

deneyci ve çok zeki bir bilim insanı olsa da matematiksel olarak teorisini ispat etmek için 

gerekli donanıma sahip değildi.68 Faraday’ın elektrik ve manyetizma arasındaki 

 
63 Omnes, Kuantum Felsefesi, s.59 
64 Omnes, Kuantum Felsefesi,  s.60 
65 Gür, Kuantum Fiziği Felsefesinde Belirlenimcilik Tartışmaları: Werner Heisenberg ve Albert Einstein’ın 
Metinlerinin Söylem Analizi, s.34 
66 Esir: Varlığı bütün uzayı dolduran sanal bir ortam k.f. kitabı s.331 
67 Gür, Kuantum Fiziği Felsefesinde Belirlenimcilik Tartışmaları: Werner Heisenberg ve Albert Einstein’ın 
Metinlerinin Söylem Analizi, s.34 
68 Omnes, Kuantum Felsefesi,  s.65 
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bütünleştirici ilişkiyi matematiksel olarak gösteren kişi James Clerk Maxwell olmuştur. 

Maxwell, dört tane elektromanyetizma yasası açıklamıştır. Kısaca özetleyecek olursak ilk 

denklem olan Gauss yasası, statik bir elektrik yükünün nasıl elektrik akımı ürettiğini 

belirtir. İkinci denkleme göre manyetik kutuplar her zaman çift olarak var olurlar ve 

manyetik yük de her zaman sıfırdır. Üçüncü denklem olan Faraday’ın kendi yasasına 

göre, manyetik alandaki bir değişim elektrik alanı üretmektedir ve dolayısıyla bu denklem 

elektromanyetizmanın varlığını belirtmektedir. Dördüncü denklem olan Ampere ve 

Maxwell’in yasasına göre, bir kablodan iletilen bir elektrik akımı manyetik alanı 

oluşturmaktadır.  

Faraday, ışığın bir elektromanyetik dalga yaydığını düşünmüştü ve Maxwell, 

elektromanyetizma için ortaya koyduğu denklemlerle birlikte elektromanyetik dalgaların 

boşlukta hareket ettiği düşüncesinden hareketle boşluktaki hareketin iletildiği hızı 

hesapladığında ortaya çıkan sonuç saniyede yaklaşık 300.000 kilometre olarak yani ışık 

hızı olarak hesaplandı. Bu sonuca göre ışık, bir elektromanyetik dalgaydı. Maxwell, 

uğraşları sonucunda bilinen deneysel kuramlarla uyumlu yeni yasalar bulmuştu ve yeni 

yasalar daha ileri düzeyde matematiksel ve fiziksel bütünlük içermekteydi.69 Fakat 

bulunan bu yeni yasalar sonucunda artık Huygens’in ortaya koyduğu esir modeli yok 

edilmek zorundaydı. Klasik fiziğin öne sürdüğü esir fikri, yani ışığın titreşimsel olan 

yapısının ilerleyebilmek için maddesel bir ortam olan esirin içinde titreştiği fikrinin 

deneysel olarak olanaksızlığı70 Maxwell yasaları tarafından gösterilmiştir. Artık uzayın 

her noktasında bulunan “şeyler”in elektrik alanıyla manyetik alan olduğu düşünülmeye 

 
69 Omnes, Kuantum Felsefesi,  s.67 
70 Omnes, Kuantum Felsefesi,  s.155 
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başlanmıştır.71 Sonuç olarak klasik fiziğin doğası, 19. yüzyılın sonunda Maxwell’in 

çalışmalarıyla büyük değişiklikler yaşamış ve örneğin kuvvet, hız, konum gibi eski görsel 

kavramların yerini çok daha soyut olan ve matematiksel olarak ifade edilişleri basit bir 

sezgiden gelmeyip çok açık olan elektrik alanıyla, manyetik alan almıştır.72  

 Fiziğin girmiş olduğu bu soyutlanma yarışında Newton fiziğine önemli bir eleştiri 

ise Einstein’ın 1905 yılında ortaya koyduğu özel görelilik kuramıyla olmuştur. Bu kurama 

göre, Newton’ın mutlak uzay ve zamanı artık mutlak değildir ve uzaklık ve zaman da 

ölçüm yapan gözlemciye göredir.73 Özel Görelilik teorisine göre uzay, dört boyutlu ve 

izafidir. Ayrıca Newton’a düş kırıklığı yaşatan ve tam bir açıklama sunamadığı “uzaktan 

etki” fikrine karşılık ise Einstein, göreli kütleçekim kuramıyla kütleçekim kuramının 

aslında belli bir uzaklığa anında etkide bulunmadığını bu etkinin ışık hızında ilerlediğini 

ve evrende hiçbir şeyin ışık hızını geçemeyeceğini belirtmektedir.  

Newton Fiziği, Elektromanyetizma kuramı, Einstein’ın Özel ve Genel Görelilik 

kuramları gibi kuramlar Klasik fiziği oluşturmaktadır. Einstein, Özel ve Genel Görelilik 

kuramlarıyla her ne kadar çağdaş fiziğe bir geçiş döneminin göstergesi olarak görülüyor 

olsa da kuantum fiziği söz konusu olduğunda Einstein’ın kuramları da klasik fiziğin 

içerisine dahil edilmektedir. Klasik fizik, mekanik bir dünya görüşüne sahip olup fiziki 

dünyayı bir makine olarak görmektedir. Newton fiziği, kesin matematiksel yasalarla ve 

neden-sonuç ilişkisi içerisinde işleyen mekanik bir dünya tasviri sunarak evreni kesinlikli, 

determinist, mekanik ve mutlak uzay ve mutlak zaman kavramlarıyla açıklamaktadır. 

Dolayısıyla klasik fizik, belirlenimci, düzenli, sürekli ve adeta bir saat gibi işleyen bir 

 
71 Omnes, Kuantum Felsefesi,  s.67 
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evren tasviri yapmıştır. Neden ve sonuç bağı, doğa yasaları doğaya içkin özelliklerdir ve 

doğada keşfedilmeyi bekleyen bilgiler mevcuttur.74  

Sonuç olarak klasik fiziğin çizdiği evren tasvirinde belirsizliğe yol açabilecek tek 

durum bilgi eksikliğinden ve yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Çünkü doğanın 

kendisinde, doğaya içkin olan herhangi bir belirsizlik bulunmamaktadır. Klasik fiziğin 

insanın deney ve gözlem sayesinde doğaya içkin olan tüm yasalara ulaşabileceği iddiasına 

karşılık 19. Yüzyıla gelindiğinde yapılan gözlem ve deneylerin bazıları artık doğayı 

klasik yasalarla açıklamakta yetersiz kalmışlar ve klasik fiziğin açıklayamadığı deney ve 

gözlem sonuçları ortaya çıkmıştır. Örneğin kara cisim ışıması, fotoelektrik olay, dalga-

parçacık ikiliği, yerel-olmama gibi bulgular artık klasik fizik ve klasik fiziğin 

kavramlarıyla açıklanamamaktadır.  

 

2.2. Kuantum Fiziğinin Gelişimi 

İlkçağlardan beri doğa araştırmaları yapılmakta ve doğanın nasıl bir işleyişi olduğu ve 

insanın bu evrendeki yeri hakkında birtakım cevaplara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Klasik 

fiziğin serüvenini kısaca anlatırken de belirttiğimiz üzere genel olarak filozoflar evrende 

maddenin zaman içinde değişmeden kalan temel nitelikleri olabileceklerini 

düşünmüşlerdir. Örneğin Aristoteles’e göre evrende her şey değişime tabii olsa da 

değişmeyen bir töz vardır ve zaten bu da metafiziğin konusunu oluşturmaktadır. Newton, 

uzay ve zamanın mutlak olduğunu belirterek mekanik bir dünya tasviri sunmuş ve 

belirlenimci, düzenli, sürekli ve adeta saat gibi işleyen bir evren tasviri sunmuştur. 

 
74 Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, s.28  
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Dolayısıyla Newton’a göre dışarıda bir gerçeklik vardır ve insanlar doğanın şifrelerini 

deney ve gözlem yardımıyla eksiksiz bir şekilde keşfedebilirler.  

20. yüzyıla gelindiğinde artık klasik fizik yasaları, yapılan bilimsel araştırmalar 

sonucunda ortaya çıkan gözlemsel verileri yorumlamada ve anlamlandırmada yetersiz 

kalmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin de hız kazanmasıyla beraber bilim alanında 

inceleme alanı ve nesneleri de gelişme göstermeye başlamış ve özelikle mikro dünya ile 

ilgili yapılan çalışmalar söz konusu olduğunda klasik fizik yasalarıyla ve kavramlarıyla 

küçüklerin dünyasını açıklamak imkansız ve çelişkili bir hal almıştır. Bu noktada da 

mikro ölçeklerde klasik fizik tarafından yanıtlanamayan soruları cevaplandıran ve aynı 

zamanda da makro ölçeklere taşındığında klasik fizik yasalarıyla örtüşebilen yeni bir fizik 

olan kuantum fiziği doğmaya başlamıştır.  

 Kuantum fiziği, Werner Heisenberg’in de deyimiyle bir paradoksla başlamıştır. 

Bu paradoks, mikro ölçeklerde yapılan deneyleri, klasik fizikte yararlandığımız 

kavramlarla anlamaya ve açıklamaya çalıştığımızda bu kavramların kuantum dünyasına 

uymadığı düşüncesinden yola çıkmaktadır.75 Bu nedenle de kuantum fiziği, istatistik bir 

karaktere bürünmüş ve bazı fizikçiler kuantum dünyasındaki kavramların makro dünyada 

da karşılıklarının eksiksiz olarak var olmadığını düşünmüşlerdir.  

 

2.2.1. Mor Ötesi Felaket ve Karacisim Işıması 

Klasik fizik yasalarıyla açıklamayan problemlerden ilk ve en önemlisi ısıtılan bir 

metalden yayınlanan radyasyonun niteliğidir. Fizikçiler, bir metali ısıttıklarında, metalin 

 
75 Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, s.46 
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renginde sırasıyla kırmızı, sarı, mavi ve beyaz renk oluştuğunu bilmekteydiler. Bir nesne 

ısındığında, ışıma (radyasyon) yayar.76 Nesneler ısıtıldıkça renklerinin değişmesinin 

nedeni, her frekansta ışıma yapmalarındandır. Fizikçiler, metal ısıtıldığındaki oluşan renk 

değişimlerinim, ışımanın, ışığın titreşimi sırasında meydana gelen değişim nedeniyle 

olduğunu düşünmüşlerdir. Bir siyah cisim de ısıtıldığında ışıma yapar ancak üzerine 

düşen her frekanstaki ışımayı soğuracağı için siyah gözükmektedir. Aslında bu tür bir 

ışımanın, klasik fizikte elektromanyetik ve istatistiksel termodinamik gibi o dönemdeki 

fizik kuramları tarafından kolaylıkla açıklanabilmesi beklenmekteydi.77  

Belli bir ısıda, elektromanyetik ışımanın parçacıklar ile dengede olan bir cismin 

durumunda, 1900 yılında ortaya koyulan Rayleigh-Jeans yasası tüm enerjinin alan 

tarafından soğurulacağını öngörmektedir.78 Fakat bu durum mor ötesi felakete yani 

enerjinin durmaksızın giderek artan frekanslarda alana yönelmesi sonucunu doğurması 

gerekirdi. Klasik fiziğe göre dalga boyu kısaldıkça siyah cisimlerin daha fazla ışıma 

yayması beklenmektedir. Fakat doğa kendisine mor ötesi felakete karşı bir savunma 

mekanizması oluşturmuştu. Düşük alan salınım frekansları söz konusu olduğunda, enerji 

Rayleigh ve Jeans tarafından klasik yöntemle yaptıkları hesaplama sonuçlarına uyar. 

Fakat frekans arttıkça mor ötesi felaketin öngördüğü gibi enerji dağılımı sonsuz artmak 

yerine frekans arttıkça enerjinin sıfıra yaklaştığı gözlemlenmiştir.  

Planck, bu sorunun farkında olarak mor ötesi felaketten kaçınmak için çalışmalar 

yapmıştır. Planck, 19. Yüzyılın sonlarında bu problemi incelediğinde henüz atomların 

 
76 Philip Ball, Tuhafı Aşma Zamanı, çev. Nedim Çatlı (İstanbul: Kolektif kitap, 2019), s.31 
77 Şevki Işıklı, “Kuantum Mekaniği İlkelerinin Felsefi İçerimleri” (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2011),  

s.9 

78 Roger Penrose, Kralın Yeni Aklı, çev. Tekin Dereli (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2020), s.245 
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varlığına dair doğrudan bir kanıt sunulmamıştı ve dolayısıyla bugün fizikçiler, kara cisim 

ışımasını onu meydana getiren atomların salınımları üzerinden tanımlasalar da o 

dönemlerde Planck, henüz “salıngaçlar” konusunda net bir fikre sahip değildi. Planck, bu 

sorun karşısında termodinamiğin kara cisim ışıması için öngördükleriyle deneyler 

sonucunda elde edilen veriler arasındaki tutarsızlığın, bir salıngacın enerjisinin her değeri 

alamayacağı ve salınım frekanslarıyla orantılı belli büyüklükteki “enerji paketçikleri” ile 

sınırlı olduğu varsayımıyla çözüme kavuşacağını bulmuştu.79 Salıngacın frekansını  

olarak düşündüğümüzde, bunun enerjisi sadece ’nin tamsayı katları olan değerleri 

alabilecektir. Bu değerler de Planck sabiti olan h ile çapıldığında, enerji; arada bir değer 

alamaz ancak h , 2h , 3h  …’ye eşit olabilir. Dolayısıyla her bir salıngaç, ardışık enerji 

durumları arasında hareket ettiğinde, sadece  frekansında enerji paketçikleri halinde 

ışıma yayabilir ya da soğurabilir. Planck, bu açıklamaları ile yani titreşimlerin her 

frekansta olamayacağını varsayarak aslında kara cisim ışıması için bulduğu bu yeni 

formülün sadece düşük frekanslarda geçerli olduğunu düşünse de mor ötesi felaket, 

yüksek frekanslarda belirmekteydi. Aslında o zamanlarda Planck’ın bulduğu bu 

kuantalama, sadece denklemler işe yarasın diye ortaya koyulmuş olan ve Einstein 1905 

yılında fotoelektrik olayını bir makalesiyle açıklayana kadar çok ciddiye alınmamıştı. 

 

2.2.2. Fotoelektrik Olayı 

1900’de Planck, yüksek frekanslı siyah cisim kiplerinden kurtulmak için “E= ”*80 

formülü ile belirttiği şey şuydu; elektromanyetik salınımlar sadece E enerjisi ile  

 
79 Philip Ball, Tuhafı Aşma Zamanı, s.32 
80 Fotonun enerjisi (E) = Planck Sabiti ( ) x Elektromanyetik dalganın frekansı ( ) 
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frekansı arasında belli bir ilişki bulunan kuantumlardan oluşmaktadır.81 Buradaki , 

kuantum fiziğinin temelini oluşturacak ve Planck sabiti olarak adlandırılan doğanın yeni 

sabitidir. Bu formülü kısaca özetleyelim. Işık dalgalarının sahip oldukları enerji, foton 

denilen paketçiklere sarılır ve her paketçiğin enerjisi, ışığın frekansının  ile çarpımıdır. 

Planck’ın farkında olmadan ortaya koyduğu bu atılımla kuantum kuramının temelleri 

atılmış oldu. Ancak Einstein’ın buluşuna kadar bu durum diğer fizikçilerin pek ilgisini 

çekmemişti.   

Sonuç olarak 1900 yılında Max Planck, yüksek frekanslı siyah cisim kiplerinden 

kurtulmak için fotoelektrik olarak çerçevesinde çalışmalara başladı. Bu çalışmalar 

sonucunda Planck, radyasyonun kuanta denilen paketler halinde yayıldığını 

gözlemlemiştir. 1905 yılında ise Einstein, ışığın da aslında paketler halinde yayıldığını 

kanıtlamıştır. Klasik fiziği açıklarken bahsettiğimiz üzere Newton da ışığın paketler 

halinde yayıldığını düşünmüş ancak o dönemlerde Maxwell’in ışığın dalga şeklinde 

yayıldığını söyleyen teorisi kabul görmüştü.  

 Maxwell ve Hertz, ışığın elektromanyetik alan salınımlarından oluştuğunu daha 

önce göstermişlerdi. Einstein, Planck’ın bu atılımından yola çıkarak elektromanyetik 

alanın tamamen bu tür bağımsız salınımlardan oluştuğunu göstermişti. Dolayısıyla 

Newton’ın da düşündüğü gibi, Einstein da ışığın aslında parçacıklardan oluştuğunu 

göstermişti. Fakat burada bir sorun ortaya çıkmaktaydı. Çünkü 19. Yüzyılın başlarında 

İngiliz fizikçi Thomas Young da ışığın dalga olduğunu göstermişti. Peki ışığın hem 

parçacık özelliği hem de dalga özelliği göstermesi nasıl mümkündü? 1923’te Fransız 

fizikçi Prens Louis de Broglie, dalga-parçacık ikiliğini bir üst seviyeye taşıyarak, doktora 
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tezinde madde parçacıklarının bazen dalgalar gibi davrandığını savunmuştu. Fizikçileri 

hayrete düşürecek şekilde doğa, parçacıkların ve alan salınımlarının aynı şeyler oldukları 

bir dünya inşa etmişti. Bu noktada klasik fiziğin açıklayamadığı büyük belirsizlikler 

ortaya çıkmıştı ve klasik fizik çerçevesinden düşünüldüğünde eğer deney sonuçlarında 

bir belirsizlik varsa bu sadece insanların yeterince bu konu hakkında bilgi sahibi 

olmamasından kaynaklanıyor olmasındandır.  

 Danimarkalı fizikçi Niels Bohr, Planck bağıntısını kullanarak atomun 

çekirdeğinin yörüngesindeki elektronların açısal momentumunun yalnıza /2π’nin tam 

katları değerler alabileceğini belirtti. Daha sonra Dirac, (hbar) simgesiyle bir tanım 

verdi; “ =  /2π”. Sonuçta çekirdeğin açısal momentumunun alabileceği değerler; “O, 

, 2 , 3  …” şeklinde ilerleyebilirdi. Dolayısıyla Bohr, Rutherford’un atom modelini 

değiştirmiş ve atomun “Güneş modeli”ni sunmuştu. Bu model, birbirinden ayrık kararlı 

enerji düzeylerini ve doğanın gerçekten uyduğu çok ilginç kurallar vermekteydi.82 

Bohr’un atom hakkındaki bu önerisi de tam değildi ve bu nedenle onun fikri bugün “eski 

kuantum kuramı” olarak anılmaktadır. Bugün bizim bildiğimiz şekliyle kuantum 

kuramını, Alman Werner Heisenberg ve Avusturayalı Erwin Schrödinger’in 

birbirlerinden bağımsız bir şekilde başlatmışlardır. Heisenberg’in 1925’te sunduğu 

Matris mekaniği ve Schrödinger’in 1926’da sunduğu dalga mekaniği o zamanlar 

birbirinden ayrı kuramlar olarak görülmüştü. Ancak İngiliz teorik fizikçi Paul Adrien 

Maurice Dirac tarafından bu iki kuram tek bir kuram haline dönüştürülmüştür.  

 

 
.82 Penrose, Kralın Yeni Aklı s.247 
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2.2.3. Çift Yarık Deneyi 

Max Planck ve Einstein’ın makalesiyle birlikte, ışığın dalga değil de paketler halinde 

yayıldığı bulgusuyla kuantum dünyasına adım atılmıştır. Dolayısıyla ışık, foton 

dediğimiz paketler halinde taşınır ve özünde parçacık davranışı sergilemektedir. Thomas 

Young’ın öncülüğünde yapılan ve kuantum kuramının en önemli deneyi olan çift yarık 

deneyi, açıklaması basit olan ancak sonuçların ve temelde yatan sürecin açıklamasını 

verebilmenin zor olduğu bir deneydir. Bu deneyin amacı, atom altı parçacıkların 

davranışlarını gözlemlemek ve sonuçta fotonların dalga hareketi mi yoksa parçacık 

davranışı mı gösterdiklerini ölçmektir.  

 Deneyde, bir elektron veya foton, bir çift dar ve uzun yarıktan geçirilerek arkasına 

yerleştirilen bir levhaya düşürülmektedir. Işığın parçacık yani foton olduğunun 

göstergesi, ışığın ekrana aralıklı olarak yerleşmiş enerji birimleri halinde ulaşmasıyla 

görülecektir. Daha önce bahsettiğimiz üzere ışık enerjisi, E=  Planck formülüne göre 

frekansla ilişkilidir ve ekrana ulaşan enerji asla bir fotonun yarısı olamaz, ekrana düşen 

ışığın fotonu her zaman tam sayıda görülecektir. Ancak fotonlar yarıklardan geçerken 

dalga davranışı ortaya çıkar. Ekranın arkasındaki bölmeye geçerek yayınlanan ışık, ikinci 

bir karton levhadaki iki paralel yarıktan geçmektedir.83 Çift yarıktan geçerek yayınlanan 

ışık bir perde görevi yapan beyaz bir ekran üzerine düşmektedir. Young, ekran üzerinde 

ışığın görüntüsünü araştırırken, öncelikle sadece bir yarığın açık olduğu, diğerinin kapalı 

olduğunu varsaymaktadır. Foton, açık olan yarıktan geçtikten sonra dalga yayılma 

olayının bir özelliği olarak kırınım sonucunda dağılmakta ve sonuçta ekranda görülen 

 
83 Klasik Fiziğin çve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, s.62 
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genlik dağılımı tek tek küçük noktalar şeklinde olmaktadır. Bu noktada fotonlar, yarıktan 

geçerken sanki rasgele dağılıyorlarmış gibi bir tablo oluştururlar.  

 

Şekil 1: Tek yarık açıkken yapılan deney.84 Genlik dağılımı tek tek noktalar 

halindedir. 

Deney, ikinci yarık açılarak tekrar yapılmıştır. Beklenen sonuç ekrandaki 

aydınlanmanın iki katına çıkması durumu iken sonuç farklı olmuştur. Deney, iki yarık da 

açık olacak şekilde tekrarlandığında ekranın bazı noktalarında dalga hareketinin bir 

sonucu olarak girişim deseni oluştuğu görülmüş ve parçacık nitelikleriyle ilgili problem 

ortaya çıkmıştır. Aslında her iki yarıktan geçen dalgalar, birbirini söndürerek, dalganın 

yarıklardan birinden geçen kısmıyla diğer yarıktan geçen kısmı tekrar bir araya 

 
84 Bikifi. “Işığın Kırınımı ve Işıkta Girişim Olayları.” https://bikifi.com/biki/isigin-kirinimi-ve-isikta-girisim-

olaylari (Erişim Tarihi 04.04.2021) 
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geldiklerinde aynı fazda iseler, birbirlerini güçlendirmelidirler.85 Tamamen ayrı fazda 

olduklarında ise birbirlerini söndürdükleri görülecektir. Klasik fizik ile düşündüğümüzde 

bir dalganın bu şekilde davranması gerekirken her bir foton tamamen kendi başına bir 

dalga gibi davranmaktadır. Bu durumda parçacık her iki yarıktan da aynı anda geçerek 

kendi kendisiyle girişim yapmaktadır.86  

 

Şekil 2: İki yarıkta açıkken yapılan deney. 87  

İki yarıktan bir tanesi fotonun geçmesi için açıksa foton bu yarıktan geçecektir. 

Diğer yarık açılıp ilk yarık kapatıldığında ise foton bu sefer diğer yarıktan geçecektir. 

Fakat her iki yarıkta fotonun geçişi için aynı anda açıldığında bu noktada bu iki olasılık, 

ilginç bir şekilde birbirini geçersizleştirecek ve foton iki yolun da hiçbirini 

izlemeyecektir. Bu noktada aslında olağanüstü görülen, ışığın bazen parçacık bazen de 

 
85 Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, s.62 
86 Roger Penrose, Kralın Yeni Aklı, s.251 
87 Wikiwand. Çift Yarık Deneyi.” https://www.wikiwand.com/tr/%C3%87ift_yar%C4%B1k_deneyi (Erişim 

Tarihi 06.06.2021) 
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dalga gibi davranıyor olması değildir. İlginç olan her bir parçacığın tamamen kendi başına 

bir dalga gibi davranıyor olmasıdır. Elektron nasıl oluyor da iki açık yarıkla 

karşılaşmadan önce ve sonrasında bir parçacık gibi davranırken bu yarıklardan geçerken 

bir dalgaya dönüşüyor? Fizikçiler, fotonun ikiye ayrılarak kısmen bir yarıktan kısmen de 

öteki yarıktan geçerek, yani fotonun yarıklardan geçmek için iki bölünüp daha sonra 

girişim deseni oluşturduğu yorumunu kabul etmemişlerdir. Bu itiraz noktasında deney 

yapılırken fotonun hangi yarıktan geçtiğinin tespiti için yarıklardan birine bir parçacık 

dedektörü konulduğunda ekrandaki girişim deseni kaybolmaktadır. Dedektör yarıktan 

alınıp tekrar fotonlar ya da parçacıklar gönderildiğinde girişim deseni tekrar ortaya 

çıkmaktadır. Deney çok defa tekrarlansa da hep aynı sonuç elde edilmiştir. Fizikçiler, 

elektronların hangi yarıktan geçtiğini bulmaya çalışmadıkları sürece elektronlar her iki 

yarıktan da geçiyor gibi davranıp girişim deseni oluştururlarken, hangi yarıktan 

geçtiklerini öğrenmek için bir dedektör koyulduğunda elektronlar yarıklardan sadece 

birinden geçmişlerdir. Sonuç olarak çift yarık deneyiyle maddenin dalga görüntünü ve 

tanecik görüntünü aynı durum içinde kullanbilir hale geldiğinde birtakım sorular 

sorulmaya başlanmıştır. “Fotonun hangi yarıktan geçtiğini gözlemlemediğimiz sürece 

aslında her iki yarıktan da geçer mi?” ya da “Hangi yarıktan geçtiğini gözlemlediğimizde 

foton dalgadan parçacığa mı dönüşmektedir?” Bu notkada Niels Bohr, bu durumu 

çelişkili görmek yerine birbirini tümleyici iki durum olarak ele almayı önermiştir.88 Ona 

göre; “Kuantum dünyası diye bir şey yok. Sadece soyut bir kuantum fiziksel tarifi var. 

Fiziğin görevi doğanın nasıl olduğunu keşfetmektir düşüncesi yanlış. Fizik doğa hakkında 

neler söyleyebileceğimizle ilgilidir.”89 

 
88 Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, s.63 
89 Philip Ball, Tuhafı Aşma Zamanı, s.64 
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2.2.4. Schrödinger’in Kedisi Düşünce Deneyi 

Çift yarık deneyinde önemli olan tüm deney sistemi yani düzenek, elektronlar, gözlem 

yapılan dedektör vb hepsi deneyin bir parçacısıdır. Dolayısıyla kuantum dünyasının 

bütüncü olduğunu veya tüm parçaların aslında bütünle temas halinde olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu bütüncülük sadece deney düzeneğinin tamamını içermesinin dışında 

aslında doğanın da deney süresince bütün seçeneklerini, olasılıklarını mümkün olduğu 

kadar açık tutuyor gibi gözüktüğü anlamına gelmektedir.90 Kopenhag Yorumu’na göre, 

gözlemleme edimi, bir sistemi, seçeneklerden birini seçmeye zorlayan ve ancak 

seçildiğinde seçeneği gerçeğe dönüştüren şeydir. Çift yarık deneyinde olasılık girişimi, 

elektron tabancasından çıkan elektronun gözden kaybolunca ortadan kaybolması ve her 

biri dedektör perdesine farklı yollardan giden bir dizi hayalet elektronla yer değiştirmesi 

şeklinde yorumlanabilir.91 Bu hayalet elektronlar birbirleriyle girişim yaparlar ve her 

seferinde tek bir gerçek elektron ele alınsa bile elektronların ekrana düşüşlerine 

bakıldığında girişim deseni ile karşılaşılır. Yani bu hayalet elektronlar, sadece dedektörle 

gözlemlenmediği sürece ne olduğunu tarif eder. Ancak yarığın önüne dedektör 

konulduğunda bu hayalet elektronlardan sadece biri gerçek bir elektron olarak cisimleşir 

ve diğerleri yok olur. Bu durumu Schrödinger’in dalga denklemleriyle ifade edersek bu 

hayalet elektron, bir dalga paketine karşılık gelmektedir. Bu dalgalar da Born tarafından 

olasılık ölçü birimi olarak yorumlanmıştır.92 Bu noktada bir dizi potansiyel elektrondan 

sadece bir hayalet elektronu somut hale getiren bu gözlem, Schrödinger’in dalga 

 
90 John Gribbin, Schrödinger’in Kedisinin Peşinde, çev. Nedim Çatlı (İstanbul: Metis Yayınları, 2016) s.179 
91 John Gribbin, Schrödinger’in Kedisinin Peşinde,  s.179 
92 John Gribbin, Schrödinger’in Kedisinin Peşinde, s.180 
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mekaniğinde tek bir gerçek elektronu tarif eden bir dalga paketi hariç bütün olasılık dalga 

dizisinin yok olması/çökmesi anlamına gelmektedir. Bu durum, “dalga fonksiyonunun 

çökmesi” olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada daha da ilginç olan durum, elektronları 

dedektörle gözlemeyi bıraktığımızda yeniden bir dizi hayalet parçacığa bölünürler. 

Dolayısıyla şu sonuç ortaya çıkar, gözlemlenmediği sürece hiçbir şey gerçek ya da olmuş 

değildir.   

 Kuantum mekaniğinde bir olay, bir dizi başlangıç şartından ve nihai şarttan 

ibarettir.93 Elektron, tabancadan çıkar ve yarıkların arkasındaki ekrana ulaşması bir 

olaydır. Bir olayın olasılığı da Schrödinger’in dalga fonksiyonu olan bir sayının (Ψ) 

karesiyle gösterilmektedir. Eğer olayın meydana gelebileceği birden fazla yol varsa, 

örneğin bu deneyde iki yarığın da açık olması gibi, bu durumda her bir olası olayın 

olasılığı, yani elektronun her bir seçilmiş detektöre varma olasılığı Ψ’lerin toplamının 

karesiyle verilir ve burada girişim vardır. Fakat bu deneyde alternatif olasılıklardan 

hangisinin meydana geldiğini bulmak için gözlem yaptığımızda, yani elektronun hangi 

delikten geçtiğine baktığımızda, olasılık dağılımı Ψ’lerin karelerinin toplamına eşir çıkar 

ve girişim terimi yok olur yani dalga fonksiyonu çöker. Bu noktada şunu belirtmekte 

fayda var. Dalga fonksiyonun çökmesi söz konusu olduğunda bunun fiziği imkansız olsa 

da matematiksel olarak, fizikçilere her şey aşina ve basit görünmektedir. Fakat bu 

denklemlerin ne anlama geldiği sorusu sorulduğunda ise hiçbir fikrimizin felsefi sorular 

gün yüzüne çıkmaktadır. 

 Kuantum fiziğinin belirsizlikleri noktasında Einstein’ın safında yer alan Erwin 

Schrödinger, kuantum fiziğinin süperpozisyon yapısındaki kusurlarını eleştirmek 

 
93 John Gribbin, Schrödinger’in Kedisinin Peşinde, s.180 
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amacıyla Kedi Deneyi olarak bilinen bir düşünce deneyi ortaya koymuştur. Bu deneyle, 

dalga fonksiyonunu açıklamak amaçlanmıştır. Schrödinger her ne kadar bu teorik deneyi, 

Kopenhag yorumunun süperpozisyon varsayımını eleştirmek için ortaya koymuş olsa da 

daha sonraları bu deney, parçacıkların dünyasında gözlemcinin deney sonucuna olan 

etkisinin varlığı kabul edilmesine destek olmuştur. 

Bu hayali deneye göre, çelik bir kutu içerisinde Geiger sayacı, cam bir kutu içinde 

radyoaktif bir madde ve canlı bir kedi bulunmaktadır. Bu sistem, bir süre kendi haline 

bırakıldığında kutu kırılıp radyoaktif madde kediyi öldürebilir ve bu olasılık, yüzde 

ellidir. Bu deneyi klasik fizik açısından ele aldığımızda, kedinin durumu hakkında gözlem 

yapılmasa bile kedinin ya canlı ya da ölü olduğunu düşünebiliriz. Deneyi kuantum fiziği 

açısından düşünüldüğünde, kuantumun matematiksel yorumu uyarınca fonksiyon, eşit 

olasılığa sahip olan durumların yani kedinin ölü ya da canlı olması durumlarının aynı 

anda yaşandığını belirtmektedir. Yani kuantum fiziğinin matematiksel yorumuna göre 

kedi hem canlı hem de ölüdür. Kutu açılıp bakılmadığı sürece kedi hem yaşamaktadır 

hem de ölmüş durumdadır. 

Schrödinger, kuantum dünyasının gerçekliğini, makro dünyanın nesneleriyle 

(kedi) örneklendirerek bu durumu anlamayı kolaylaştırsa da bu deneyde makro cisimler 

hakkında konuşup mikro ölçülerde geçerli yasalardan söz edilmektedir. Bu nedenle de 

Niels Bohr, bu düşünce deneyinin kuantum fiziğini geçersiz kılamayacağını çünkü 

kuantum etkilerinin mikro dünyanın nesneleri üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir. 

Dolayısıyla bu deney, kuantum fiziğini yanlışlamamış, aksine aradaki sorunun dilsel bir 

problem de olduğuna dikkat çekmiştir. Kuantum fiziğini anlamlandırma noktasında şu an 

için sahip olduğumuz bilgiler az olduğu için hakkında konuşabileceğimiz dil sınırlıdır 
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dolayısıyla düşüncemiz de sınırlı olmaktadır.94 Dolayısıyla Schrödinger’in Kedisi, 

Ludwing Wittgenstein’ın şu sözünü doğrular gibi görünmektedir; “Dilimin sınırları, 

dünyamın sınırlarıdır.”  

 

2.2.5. Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi 

Klasik fizikte gözleyen özne ile gözlenen nesne kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. 

Özneden bağımsız bir dış gerçeklik vardır ve özne (bilim insanı) bu dış gerçekliğin 

bilgisine teoriler üretip gözlemler yaparak ulaşabilmektedir. Evren hakkında yapılan bir 

araştırmanın sonucunda anlamlandırılamayan, eksik kalan noktalar varsa bu mutlaka o 

durum hakkında insanın bilgisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Fakat kuantum 

fiziği ve kuantum nesneleri söz konusu olduğunda durum bunun tam tersi şeklinde 

işlemektedir. Heisenberg’in sunduğu Belirsizlik İlkesi’nde dalga boyu momentumla ve 

frekans da enerjiyle alakalı olduğundan ve kuantum fiziğinin temel sabiti olan Planck 

sabiti nedeniyle de kuantum belirsizliğinin sahip olduğu kütle, enerji ve momentumun 

maddi özellikleri klasik belirsizlikten ayrışmaktadır.95 Klasik fizikte deney yaparken ne 

kadar çok değişken göz önüne alınırsa o kadar hassas ölçümler yapılabilir. Kuantum 

fiziğinde ise deney amacına, ölçüm niteliğine göre deney düzeneği kurulur. 

 Werner Heisenberg 1927 yılında belirsizlik ilkesini şu tanımla önermiştir; “Belli 

bir anda konum ne kadar kesin bir biçimde belirlenmişse, momentum o kadar az 

kesinlikte bilinebilir, tersi de geçerlidir.”96 Bir kuantum sisteminin x ve y özelliklerini 

 
94 Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, s.66 
95 Klasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, s.57-58 
96 Ford (2012)’den aktaranKlasik Fiziğin ve Kuantum Fiziğinin Doğa Tasarımımıza Olan Etkilerinin 
Karşılaştırılması s.240 
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bilmek istediğimizi ve bu özellikleri ölçmek için deney yaptığımızı düşünelim. Klasik 

fizikte de görebileceğimiz gibi ölçüm sırasında deney düzeneği nedeniyle bazı 

belirsizlikler ortaya çıkması gayet doğaldır. Fakat belirsizlikleri ortadan kaldırmak için x 

özelliğini öğrenmek için yaptığımız ölçümdeki düzeneği daha da iyileştirip x özelliğini 

kesin ölçmeye çalıştığımızda aynı anda y özelliğini ölçmek noktasında belirsizliğin arttığı 

fark edilemeye başlanacaktır. P’yi eksiksiz ölçmeye başladıkça ters orantılı olarak q’nun 

ölçümü etkilenir. Daha önce bahsedildiği üzere, h ile gösterilen Planck sabiti, kuantum 

fiziğinin temel sabitidir. Doğadaki belirsizliğin ölçüsünü de bu sabit vermektedir. Planck 

sabitinin aşırı küçük olması nedeniyle x ve y özellikleri asla aynı anda ölçülememektedir. 

Heisenberg’e göre, konum ve momentumun bilgisine aynı anda ulaşabilmedeki 

yetersizliğin nedeni kuantum parçacığının küçüklüğü ve hassasiyetinden 

kaynaklanmaktadır.  

 

2.2.6. EPR Paradoksu 

Albert Einstein, kuantum fiziğinin eksik bir kuram olduğunu ve henüz bu fizik hakkında 

son sözün söylenmemiş olduğunu düşünerek kuantum fiziğine karşı çıkmıştır. Fakat 

Einstein’ın kuantum fiziğine karşı çıkışı, onun yeniliği kabul etmeyen biri olmasından 

değil, aslında bu kuramı çok iyi anlamış olduğunun bir göstergesidir. Zaten Einstein, 

yapmış olduğu itirazlarla ve çalışmalarla kuantum fiziğinin gelişimine en büyük katkı 

sunan kişilerden biridir. Einstein, Rosen ve Podolsky ile birlikte modern kuantum 

kuramının esas özelliği sayılabilecek bir düşünce ortaya atmıştır. Schrödinger EPR 

deneyini şöyle ifade etmiştir; “kuantum mekaniğine has bu özellik klasik düşünce 
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silsilesinin tamamıyla terk edilmesi sürecini başlatmıştır.”97 Bu özellik, Einstein 

tarafından 1935 yılında tarif edildi ve Schrödinger tarafından da “dolanıklık” olarak 

adlandırıldı. Fakat dolanıklık, yerelliği ve Görelilik kuramını ihlal ettiği ve nedenselliğin 

yerini rasgelelik aldığı için aslında Einstein’ın gerçek olmasının imkan dahilinde bile 

görmediği ve böyle bir özelliğin olmazlığını göstermek isterken gerçekliği keşfedilmişti.  

EPR makalesinde bahsedilen gerçeklik tanımı şu şekildedir; “Eğer bir sistemi 

tedirgin etmeden [sistemdeki] fiziksel bir niceliğin değerini kesin olarak öngörebiliyorsak 

bu fiziksel niceliğe tekabül eden fiziksel gerçeklik ögesi mevcuttur.”98 

1970’lerden bu yana birçok deneyin de gösterdiği üzere dolanıklık, kuantum 

nesnelerinin asıl niteliğidir. Dolanıklığı şu an sahip olduğumuz kavramların yardımıyla 

en azından açıklamaya çalışırsak, bir kuantum nesnesinin sahip olabildiği özelliklerin 

sadece o nesnede bulunmaması olarak tanımlayabiliriz. Kuantum fiziği, bazı parçacıklar 

arasında dolanıklık durumu olduğunu varsaymaktadır. Fakat kuantum nesnelerinin 

dolanıklık özelliği, yerel-olmayan etkileşimler varsayar ve bu durum yerelliği ihlal eder 

dolayısıyla Einstein’ın Genel Görelilik kuramıyla çelişmektedir. Çünkü Genel Görelilik 

kuramına göre, evrendeki hiçbir şey ışıktan hızlı olamaz. Işıktan hızlı etkileşim mümkün 

olmadığı için de EPR makalesine göre kuantum fiziği eksik ve henüz tamamlanmamış bir 

kuramdır. 

Einstein, kuantum kuramının tutarsızlığını kanıtlamaya çalışmış ve EPR deneyi 

ile de Heisenberg’in belirsizlik ilkesine ve ölçüm sorununa itiraz etmiştir.  EPR deneyini 

savunan bilim insanları da Heisenberg Belirsizlik İlkesi’ne karşı çıkıp kuantum 

 
97 Philip Ball, Tuhafı Aşma Zamanı,  s.130 
98 Şevki Işıklı, “Kuantum Mekaniği İlkelerinin Felsefi İçerimleri” (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2011), 
s.60  
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fiziğindeki bu belirsizliğin kaynağını öğrenmek istemişlerdir. Çünkü yerel gerçeklik 

anlayışına göre çok parçacıklı bir sistemdeki ölçüm, başka bir sistemi ve bir sistemin belli 

bir öğesi üzerindeki ölçüm de sistemin diğer öğelerini etkilememektedir.  

Einstein, Podolsky ve Rosen 1935 yılında yayınladıkları “Fizik Gerçekliğinde 

Kuantum Mekaniği Tanımı Tamamlanmış Olarak Düşünebilir Mi?” adlı kısaca EPR 

olarak adlandırdığımız makaleyle kuantum fiziğinin en kabul gören yorumuna bir itiraz 

içermektedir. Bu makale, yerellikle ilgili temel sorunu ortaya koymaktadır ve bu nedenle 

de iki parçacık esas alınmıştır. Bu iki parçacık, özel bir kuantum durumundadırlar yani 

Schrödinger’in de adlandırdığı şekliyle dolanıktırlar. 

EPR deneyini anlamak için başlangıçta bir arada bulunan iki parçacıklar 

birbirlerinden çok uzaklaşacak şekilde ayrıldıklarını ve her iki parçacık üzerinde de ayrı 

ayrı ölçümler yapıldığını düşünelim. İki parçacığın birbirinden ayrı ve bir dizi olası yukarı 

ya da aşağı spinler, dikey ya da yatay kutuplanmış ölçüm değerlerine sahip olduğunu ve 

kuantum parçacıklarının özellikleri arasında bağıntılar kurduğumuzu düşünelim. Örneğin 

parçacıklardan biri aşağı spin değerini aldıysa diğer parçacık yukarı spin değerini 

alacaktır. Dolayısıyla parçacıkları ölçene kadar aldıkları değerler bilinemez ancak bir 

parçacığın aşağı spin değeri aldığı ölçüldüğünde diğer parçacığın yukarı spin değeri 

aldığını biliriz. Sonuç olarak kuantu m fiziğine göre dolanık bir parçacık çiftinden birin 

spini ölçüldüğünde, aralarında ne kadar uzaklık olursa olsun diğerinin spini anında 

etkilenmektedir ve bu iki parçacık arasında Einstein’ın da ifade ettiği gibi “hayalet işi 

uzaktan etki” var gibi gözükmektedir ve bu da EPR paradoksu demektir. 

Niels Bohr’a göre, kuantum nesneleri, üzerlerinde ölçüm yapılana kadar 

tanımsızdırlar. Dolayısıyla böyle bir iddianın kabulü, parçacıkların arasında ışık hızından 
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bile daha hızlı bir “anlık iletişim” olduğunun kabulü anlamına gelmektedir. Daha önce de 

bahsettiğimiz üzere, Einstein’ın özel görelilik kuramına göre evrendeki sabit ışık hızıydı 

ve hiçbir şey ışık hızından hareket edemezdi. Dolayısıyla EPR paradoksu, yerelliğin ihlali 

anlamına gelmektedir. Einstein, spinler ve foton kutuplanmalarının en başta gizli 

değişkenler tarafından belirlenmiş olabileceğini ve parçacıklar üzerinde ölçüm yapılınca 

açığa çıkmış olduğunu ileri sürmüştür. Ancak Bell ve Aspect deneyleri sonucunda 

kuantum fiziğinde değişkenlere gizlice belli değerler atfeden gizli değişkenlerin olmadığı 

ortaya koyulmuştur.  

 

2.2.7. Kuantum Fiziği Yorumları 

Klasik fizik, evrenin makro düzeyindeki sistemler üzerinde çalışarak evren hakkında 

görüş belirtirken evreni bir bütün halinde ele almak yerine sahip olduğu tek tek 

parçalardan bir bütün meydana getirip yorumlarını sunmaktadır. Kuantum fiziği ise 

evrende mikro düzeydeki sistemler üzerinde çalışıp evreni yorumlarken sisteme bütüncül 

bir gözle bakmaktadır.99 Ancak sıklıkla ima edildiği gibi kuantumun sadece küçükler 

dünyasıyla ve Klasik fiziğin ise sadece büyük ölçeklerde işlerliği vardır yorumu hatalı 

gözükmektedir. Bu durum bu iki fizik arasında bir fark olduğunu belirtse bile nesneler 

örneğin bir bilardo topu büyüklüğüne geldiklerinde kuantum kuralları işbirliği yaparak 

klasik davranışlar sergilerler. Dolayısıyla büyüklük farkı, aslında insanın algılayışı 

bakımından önem arz etmektedir.100 Zaten Kuantum fiziğinin merkezi ve yoruma ihtiyaç 

duyan sorunu, gözlem ve ölçümle ortaya çıkan gizemli kopuşlardır. Bu da bir bütün 

 
99 Seda Furuncu, “Kuantum Teorisinin Farklı Yorumlarının Değerlendirilmesi” (Yüksek Lisans Tezi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019), s.69 
100 Philip Ball, Tuhafı Aşma Zamanı, s.34 
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halinde dalga fonksiyonunun çöküşü altında toplanmaktadır.101 Schrödinger denklemi, 

bir kuantum deneyindeki tüm olası gözlemlenebilir durumlarını tanımlamaktadır. Gözlem 

ya da ölçüm yapılmadan yani dalga fonksiyonu çökmeden önce bahsedilen olası 

durumlara bir gerçeklik atfetmek için sebep bulunmamaktadır. Kuantum sistemi, fiilen 

bu olası durumlardan birinde ya da diğerinde olabilir ve ancak dalga fonksiyonuyla bu 

durumlar düzgün bir şekilde tarif edilebilirler. Ölçüm yapılıp dalga fonksiyonu 

çöktüğünde ise alternatif olasılıklardan sadece bir tanesi gerçeklik bulur. Peki dalga 

fonksiyonu çöktüğünde bu olası durumlardan bir tanesi dışında diğerleri nereye gider? 

Yorum ihtiyacı bu noktada devreye girmiştir ve bu başlık altında da Kopenhag Yorumu 

ve Birçok Dünya Yorumu kısaca ele alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.  

 

2.2.7.1. Kopenhag Yorumu 

Kopenhag Yorumu adlandırması Niels Bohr’un çalışmalarını Kopenhag şehrinde 

yürütmesi nedeniyledir. 1926 yılında, Niels Bohr, Max Born’un maddenin dalga 

özelliğini farklı bir şekilde yorumlamasını baz alarak, Solvay Konferansı’nda bu konu 

hakkındaki düşüncelerini Werner Heisenberg ve Pauli’nin de aralarında bulunduğu bilim 

insanlarıyla tartışmıştır. Niels Bohr, kuantum fiziğine hem bilimsel anlamda hem de 

felsefi yorumlama açısından en çok fayda sağlayan kişilerden biridir. Kopenhag yorumu, 

kuantum fiziğinin olasılık yorumu olarak bilinmektedir. Gözlem ve ölçüm problemi 

çerçevesinde fizikçilerin bir kısmı kuantum fiziğinin olasılıklı ve indeterminist yanını 

hatalı veya eksik bulup bu süreci klasik fizik açısından açıklamaya çalışırlarken bazı 

 
101 Philip Ball, Tuhafı Aşma Zamanı, s.222 
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fizikçiler ise kuantum yasaların evrenle bir düzen içinde olduğunu düşünerek gözlem ve 

ölçüm sürecini açıklamaya çalışmışlardır.   

Kopenhag yorumu, çift yarık deneyindeki dalga-parçacık ikiliği ve gözlem 

sorununa dair bazı yorumlarda bulunmuştur. Çift yarık deneyinde elektron tabancasından 

gönderilen elektronlar, ekrana düşene kadar dalga olarak, ekrana düştüklerinde ise 

parçacık olarak davranmaktadırlar. Bohr, elektronların aynı anda hem parçacık hem de 

dalga karakteri taşıdıkları görüşü yerine Tamamlayıcılık İlkesi yardımıyla Çift yarık 

deneyinin oluşturduğu paradoksa bir çözüm sunmaktadır. Klasik fizikte gözlemci, 

olgulara etki etmeden deneysel süreçte bulunurken Bohr, Tamamlayıcılık İlkesi’nde 

gözlemciye çok farklı bir perspektiften bakmaktadır. Bohr’a göre, yapılan deney türüyle 

ve kavramsal yaklaşımlarla kuantum nesnelerinin özellikleri gözlemci102 tarafından 

belirlenmektedir.103 Bu yoruma göre Kuantum fiziği söz konusu olduğunda gözlem süreci 

ve gözlenen arasında kesin bir ayrım yapılamaz. Dolayısıyla bir deneyde elektron 

parçacık iken diğer deneyde dalga özelliği gösterebilir. Daha önce de belirtildiği üzere, 

kuantum fiziğinde deney süreci, tüm sistemi içine katacak şekilde bütüncü bir şekilde ele 

alınmaktadır. Örneğin bir bilim insanı elektronu mikroskopla gözlemek istediğinde, 

deney sürecini ve neyi ölçmek istediğini önceden belirlemelidir. Çünkü Heisenberg 

Belirsizlik İlkesi, aynı anda bir kuantum nesnesinin hem konumunu hem de 

momentumunu ölçmeye izin vermemektedir. Zaten mikroskopla elektron gözlenmek 

istendiğinde, ışık fotonu elektrona çarpıp mikroskoba geri gelmesi gerekeceğinden ışık 

 
102 Burada şunu vurgulamakta fayda vardır. “Gözlemci” kavramı ile anlatılmak istenen, insanın bilinci ile 
metafizik bir şekilde deneyi etkilemesi değildir. Gözlemciden kasıt, yapılacak olan deney türünü, 
araştırılmak istenen veriyi/olguyu seçen bilim insanıdır. 
103 Caner Taslaman, Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı (İstanbul: İstanbul Yayınevi, 2008), s.50 
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fotonun bu etkisiyle elektronun konumu bozulacaktır. Gözlem yapıldığı anda sistemin 

olasılık dengesi yani dalga fonksiyonu çöküp elektronun konumu hakkındaki 

olasılıklardan sadece bir tanesi gerçeklik kazanacak ve elektronun konumu tespit 

edilebilecektir. Ancak yine de gözlem süreci sonuçlandırıldığında Heisenberg Belirsizlik 

İlkesi uyarınca kimse elektronun hala o konumda bulunduğunu iddia edemeyecektir. 

Çünkü elektron, herhangi bir konumda olabilmektedir. Dolayısıyla Bohr’a göre, deneyci 

tarafından seçilen gözlem tipi, kullanılan kavramların sınırlılığı ve yine gözlemle 

gerçekleştirilen etki elektron hakkındaki edineceğimiz bilgiyi etkilemektedir.104  

 Sonuç olarak, Kopenhag yorumu, indeterminizmi doğaya içkin bir özellik olarak 

atfederek doğayı olasılıksal olarak betimlemektedir. Kopenhag yorumunun doğaya 

atfettiği bu olasılıksal yapı Kuantum Fiziği’nin eksik olmasından kaynaklı değildir. Doğa 

bu şekilde olduğundan, kendisini gizlediğinden dolayı gözlem, elde edilmek istenen 

verilere göre düzenlenirken diğer veriler kesin bir şekilde bilinememektedir.  

 

2.2.7.2. Birçok Dünya Yorumu 

Kopenhag yorumuna göre kuantum fiziğinde gözlem sonunda dalga fonksiyonunun 

çökerek kuantum tercihi ortaya çıkmaktadır. Çoğu fizikçi, Kopenhag yorumunun çöken 

dalga fonksiyonlarından memnun bir şekilde bu yorumu destekleseler de aslında 

Kopenhag yorumunu da kapsayan alternatif bir yorum bulunmaktadır; Birçok dünya 

yorumu.  

 
104 Caner Taslaman, Tanrı, s.51 
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Birçok dünya yorumuna göre gözlem sorunu söz konusu olduğunda herhangi bir 

tercih yapmak zorunlu değildir. Çünkü bu yorumun savunucularına göre, gözlem anında 

gerçekliğin iki kopyası oluşmaktadır.  

Çift yarık deneyinde ele aldığımız üzere gözlem sorunuyla ilgili olarak Kopenhag 

yorumu, gözlem yapılınca sihirli bir şekilde çöken dalga fonksiyonu üzerinden bu soruna 

bir açıklama sunmuştur.105 1950’lerde Princeton Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi 

olan Hugh Everett bu duruma alternatif bir yorum olarak Birçok dünya yorumunu 

çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Everett, bu yorumu, tüm evrenin dev gibi bir dalga 

fonksiyonuyla tanımlanabildiğini belirterek bunu da tezinde “Evrensel dalga fonksiyonu” 

olarak adlandırır.106 Birçok dünya yorumu, şuna benzer bir paradoks üzerinden çıkış 

noktası yakalamıştır. Kapalı bir odada deney gerçekleştirildiğini ve deney sonunda 

araştırmacının dışarı çıkıp sonucu X kişisine aktardığını düşünelim. X kişisi de sonucu 

arkadaşı Y’ye haber verdiğinde ve Y ise sonucu arkadaşı Z’ye haber verdiğinde vb. 

meydana geldiği ima edilen dalga fonksiyonlarının art arda çöküşünü düşününce akla 

basit bir soru gelmektedir. Her bir kişi sonucu başka birine haber verdiğinde dalga 

fonksiyonu daha da karmaşık bir hal alarak gerçek dünyayla iç içe girmektedir. Fakat 

Kopenhag yorumu açısından bakarsak, deneyden çıkan sonucun haberi ulaşana kadar, her 

aşamada alternatifler üst üste binmiş gerçeklikler olarak eşit derecede geçerli 

olacaklardır. Evren, üst üste binmiş dalga fonksiyonlarıyla, gözlemlendiği zaman çökerek 

tek bir dünyaya inecek alternatif gerçeklikler haline gelene kadar haber tüm evrene 

yayıldığını düşünürsek, evreni kimin gözlemlediği sorusu107 bir paradoks yaratmaktadır.  

 
105 John Gribbin, Peşinde, s.239 
106 Philip Ball, Zamanı, s.223 
107 John Gribbin, Peşinde, s.239 
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Everett’in yorumuna göre, tüm evrenin üst üste binen dalga fonksiyonları 

çökmezler bunun yerine alternatif gerçeklikler olarak var olurlar. Kuantum seviyesinde 

ölçülebilir girişimler üreten bu alternatif gerçekliklerin hepsi eşit derecede gerçektir. 

Kuantum nesneleriyle ölçüm yapan bir bilim insanı, yapılan her ölçümde gözlem süreci 

nedeniyle var olan bu alternatiflerden biri mecburen seçmek durumundadır. Bilim insanı 

bu seçimi yapıp dalga fonksiyonu çöktüğünde alternatif gerçekliklerden biri gerçek dünya 

olarak gördüğümüz şeyin bir parçasına dönüşmektedir.  

Birçok dünya yorumunu daha iyi anlayabilmek için kuantum mekaniği 

denklemlerine göre gözlem yapılana kadar kutunun içindeki Schrödinger’in kedisinin eşit 

derecede hem canlı hem de ölü olduğu dalga fonksiyonlarının var olduğunu bildirdiğini 

hatırlayalım. Kopenhag yorumuna göre iki dalga fonksiyonu (kedinin hem ölü hem canlı 

olması) da eşit derecede gerçek dışıdır ve gözlemci ancak kutunun içerisine baktığında 

bu olasılıklardan sadece biri gerçeklik olarak cisimleşecektir. Fakat Everett’in Birçok 

dünya yorumuna göre ise her iki kedi de gerçektir yani ölü kedi ve canlı kendi farklı 

dünyalarda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla burada temel soru radyoaktif bozunmanın 

gerçekleşip kediyi öldürüp öldürmemesi değildir. Çünkü zaten birçok dünya yorumuna 

göre iki alternatif durumda gerçekleşmiştir. Bir deney sırasında dalga fonksiyonunun 

çökmesi gerektiğinde bütün evren kendisini iki ayrı duruma ayırmaktadır. Bu iki durum 

da birbirinin tıpatıp aynısı olsa da bir durumda kedi canlı iken bir durumda kedi ölü olarak 

vardır.  

John Gribbin’in de belirttiği gibi, Everett’in birçok dünya yorumu bir bilimkurgu 

filmi gibi gözükse de çok daha derindir ve aslında Everett’in matematiksel temellerini 



51 
 

verdiği bir yorumdur.108 Everett, 1957 yılında yayınladığı bir çalışmasıyla, Birçok Dünya 

Yorumu’nu kuantum fiziğinin kurallarıyla birleştirerek matematiksel bir temelde ifade 

etmiştir. Everett’in yorumunun matematiksel anlamda kusursuz109 olmasına rağmen 

çalışması 1957’de yayınlandığında bilim camiasında pek ses getirmemiş sadece 

akademik danışmanı olan John Wheeler, Everett’in çalışması üzerine bir makale 

yazmıştır. Fakat yaklaşık on beş yıl sonra Kuzey Kaliforniya Üniversitesi’nden Bryce 

DeWitt Everett’in Birçok Dünya Yorumu ile ilgilenmiştir.  

Everett’in 1957’de yayınlanan yorumunun bir versiyonu da Reviews of Modern 

Physics’de yayınlandı. Everett’e göre gözlem sırasında evrenin ayrılarak birçok dünyaya 

bölünmesinin, insan algısına ve deneyimine zıt olduğu için gerçekdışı olduğunun iddia 

edilmesi geçerli bir itiraz değildir. Birçok Dünya Yorumu, bir deneyin sonucu 

değerlendirirken aslında Kopenhag Yorumu ile tamamen aynı öngörülerde 

bulunmaktadır. Kopenhag Yorumunun bugüne kadar çelişkili olduğu ve eksiklik yarattığı 

bir durum olmadığından kuantum fiziğine getirilecek alternatif yorumların Kopenhag 

yorumuyla aynı cevapları verebilmesi gerekir ve Birçok Dünya Yorumu da bunu 

başarıyor gözükmektedir. Ancak John Gribbin’in iddiasına göre, Everett’in yorumu, EPR 

Paradoksu ya da Çift Yarık Deneyi’nin anlamlandırılması söz konusu olduğunda 

Kopenhag yorumundan daha ileri sayılabilir. Örneğin EPR paradoksuna Everett 

yorumuyla baktığımız zaman, bir parçacığın spin bileşeni ölçüldüğünde uzaktaki diğer 

spinin bileşeni, hayaletimsi uzaktan etkiyle anında tamamlayıcı bir spin durumuna 

geçmek zorunda kalmamaktadır. Bu yoruma göre, deney sırasında hangi spin bileşeninin 

ölçülmesi gerektiği seçilerek hangi gerçeklik dalında olunacağı seçilmiş olacaktır. 

 
108 John Gribbin, Peşinde, s.241 
109 John Gribbin, Peşinde, s.244 
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Dolayısıyla EPR Deneyi’nde gerçekleşen şey tesadüfi ya da hayaletimsi uzaktan bir etki 

olmaktansa deneyi belirleyen bir seçimdir.  

Sonuç olarak Birçok Dünya Yorumu’na göre dalga fonksiyonu çöktüğünde diğer 

olası durumların aslında hiçbiri kaybolmamaktadır. Dalga fonksiyonunun çöküşü, insan 

algısı ve deneyiminin, kuantum nesneleriyle bir deney söz konusu olduğunda kuantum 

mekaniğinin sunduğu sonuçlardan sadece birini elde edebileceğini söyler ve kuramı 

gerçeklikle uzlaştırmaya çalışır. Ancak Everett’e göre kuantum kuramında bir eksiklik ya 

da yanlışlık yoktur, sorun insanın gerçekliği algılayışından kaynaklanmaktadır. Deney 

sonucunda tüm olası sonuçlar gerçekleşir ancak insan algısı ve deneyimi gerçekliği 

algılamak konusunda sınırlı olduğu için bu olası sonuçlardan sadece bir tanesini görebilir 

fakat yine de diğer olası sonuçlar ayrı fiziksel varoluşa sahiptir.  Kısacası BDY, dalga 

fonksiyonundan kurtulmayı amaçlamıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

REALİZM – ANTİREALİZM TARTIŞMASIYLA KUANTUM 

FİZİĞİNİN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ 

İlk Çağ’dan beri insanlar, çevrelerinde yani dış dünyada olup biteni anlamaya ve 

anlamadırmaya çalışarak evrendeki yerleri hakkında düşünmüşlerdir. İnsanların önceleri 

dış dünyayı anlamlandırmadaki tek araçları akıl iken zamanla geliştirilen teknolojik 

imkanlar ve felsefi bilgi birikimi neticesinde evren hakkında daha fazla bilgi sahibi olma 

imkanına sahip olmuşlardır. Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda bilimsel 

alanındaki deneylerin kapsamının da genişlemesiyle insanlar diğer gezegenlerin, 

galaksilerin var olduğunu keşfetmiş ve dış dünyadaki olguların “Nasıl?” ve “Neden?” bu 

şekilde olduklarına dair daha tutarlı, deney ve gözleme dayanan çalışmalar yapılmaya 

başlamışlardır. Özellikle Klasik fizik olarak adlandırdığımız Newton fiziğiyle birlikte 

genel olarak bilim camiası, artık dış dünya hakkında ulaşılabilecek bütün bilgilere 

ulaşıldığı ve bundan sonra keşfedilecek bir gerçeklik kalmadığı, oldukça determinist, 

mutlak ve belirlenimci bir evrende var oldukları konusunda ikna olmuşlardır. Bilim 

camiasını dogmatik uykularından uyandıran Albert Einstein, zaman ve mekanın mutlak 

olmadığını, göreli olduğunu iddia etmesiyle tepkiler almasına rağmen matematiksel 

olarak ve deneylerle ispat ettiği Özel ve Genel Görelilik teorileri kabul edilmek 

durumunda kalınmıştır. Kuantum fiziğinin ortaya çıkışıyla birlikte ise Klasik fiziğin 

sunduğu determinist ve belirleyici evren tasvirine şüpheyle bakılmaya başlanmıştır. 

Kuantum fiziği, matematiksel olarak bilim insanları için tam ve net sonuçlar sunsa da 
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deney sonuçlarının anlamlandırılması ve açıklanması noktasında problemler ortaya 

çıkmaktadır.  

Fizik, evren hakkında temel yasaları bulup teknolojik gelişmelere katkı 

sunmaktadır. Ancak deneylerin ve deney sonuçlarının sadece matematiksel olarak 

ispatının yapılıp deney sonucunda elde edilen bulguların anlamlandırılmasının önemsiz 

olduğunu ileri sürmek, insanlığı ileri taşıyacak bir adım olmaktan çok uzak olacaktır. 

Çünkü hem bilim hem de felsefe, İlk Çağlardan bugüne kadar elde edilen eski fikirlerden 

yararlanarak yeni fikirler geliştirme imkanı bulmuştur. Kimya, biyoloji, fizik veya felsefe 

gibi dünyayı araştıran alanların her birinin dış dünyadaki olguları açıklarken kullanmış 

oldukları kavramlar yani dil oldukça önemlidir. Bu noktada kuantum nesnelerini ve 

parçacıklar üzerine yapılan deneylerin sonuçlarını klasik fiziğin bakış açısı ve diliyle 

anlamlandırmaya çalışmak anlam karmaşasına yol açmaktadır. Bir başka deyişle, makro 

dünyadaki nesnelerin konumlanışından hareketle gerçekliği ve gerçeğin işaret ettiği 

olguları ele almakla mikro dünyadaki gerçeklik ve gerçeğin işaret ettiği olgular 

birbirleriyle tam olarak örtüşmediği için klasik fiziğin yaklaşımıyla kuantum dünyasına 

baktığımızda deneyim alanımızın dışında kalması nedeniyle anlamlandırma çabaları 

sonuçsuz çıkmaktadır.  

 Klasik fizikteki bir sistemin özelliklerinden bahsederken, konum, hız, sıcaklık, 

hacim ya da basınç gibi anlamını bildiğimiz kavramlar kullanılmaktadır. Ancak Kuantum 

fiziğinde ise mikro dünya nesneleri incelenirken sistem hakkında bilgi sahibi olabilmek 

için soyut matematiksel bağıntılar kullanılmakta ve bu bağıntıların anlamlandırılması 

sonucunda sistem anlaşılır olmaktadır.110 Dolayısıyla Kuantum fiziğine göre ve kuramın 

 
110 Kuantum Teorisinin Farklı Yorumlarının Değerlendirilmesi, s.71 
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hakim yorumu olan Kopenhag yorumuna göre, doğa, kendisini bu tür matematiksel 

bağıntıların arkasına gizlemektedir.  

Niels Bohr’un Tamamlayıcılık İlkesine Barbour’ın bakışıyla kısaca değinmek 

yararlı olacaktır.111 Bu ilkeye göre kuantum nesneleriyle yapılan deney sürecini, deney 

araçlarını ve gözlemi, geleneksel kavramlar ile açıklamaya çalışmak hatalı olacaktır. 

Deney esnasında gözlem süreci ile gözlenen şey arasında kesin sınırlar belirlenemez 

ancak belli sınırlar oluşturulabilir. Mikro dünyadan bahsedilirken, dalga ve parçacık gibi 

kavramların kullanılması bir gerekliliktir ve ölçülmek istenen duruma göre değişik deney 

modelleri kullanılmalıdır. Dalga-parçacık ikiliği söz konusu olduğunda bu durum bir 

alternatif değil tamamlayıcı bir niteliktir. Sonuçta Kuantum fiziğiyle ilgili çalışmalar 

yapılırken geleneksel kavramları kullanmak sınırlayıcıdır. Çünkü bu kavramlarla mikro 

dünya bütüncül bir şekilde anlamlandırılamayacaktır.  

Çağdaş dönemdeki felsefi tartışmalar genel olarak teorik terimler, kategoriler ve 

kavramsal şemalar bağlamında Realizm ve Anti-Realizm fikirleri çerçevesinde 

yürütülmektedir.112 Dil tartışmaları hem bilim hem de felsefe açısından önem arz 

etmektedir. Çünkü bireylerin dünyayla ve başkalarıyla ilişki kurması dil üzerinden 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle filozoflar dil ile ilgilenip dili daha bir iyi hale getirmek 

gerektiğini düşündükleri için felsefe tarihinde dil üzerine detaylı çalışmalar yapılmıştır.  

Anti-Realist filozoflar genel olarak kavramların göreceli olması üzerinden 

Realizme yönelik eleştirilerini sunmakta oldukları görülmektedir.113 Anti-Realist 

filozofların Realizme karşı kullandığı en yaygın argümanlardan biri olan Kavramsal 

 
111 Kuantum Teorisinin Farklı Yorumlarının Değerlendirilmesi, s.72 
112 Hasan Aydın, “Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefi Değeri”, (erişim 20 mayıs 2021) 
113 Hasan Aydın, “Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefi Değeri”, (erişim 20 mayıs 2021) 
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Görecelilik (İng. conceptual relativity) argümanına göre, kelimeler, kavramsal şemalar 

ve teoriler insani temsillerin ürünleri olarak isteğe bağlı oluşturulmuşlardır. Bu nedenle 

de gerçekliğin temsili söz konusu olduğunda çok farklı temsil sistemleri bulunmaktadır. 

Dolayısıyla insani temsillerden bağımsız bir gerçeklikten bahsetmek olası 

görünmemektedir. Hilary Putnam, Realizmin savunduğu şekliyle zihinden bağımsız bir 

gerçeklik tasvirinin olamayacağını belirmektedir. Bu nedenle de dil ve dünya arasında bir 

ayrım olmadığını ileri sürmektedir. Gerçeklik, dış dünyada duran ve keşfedilmeyi 

bekleyen bir şey değil aksine insanların kavramsal uzlaşımları ve ihtiyaçları 

doğrultusunda oluşturulan ve biçimlendirilen bir şeydir.114  

Niels Bohr Tamamlayıcılık İlkesini öne sürerek kuantum nesneleriyle yapılan 

ölçüm ve gözlemlerin, Klasik fiziğin sistemleri ve kavramlarıyla ele alınmasının ve 

açıklanmasının bir anlam karmaşası yaratacağını belirtmiştir. Dolayısıyla Kavramsal 

Görecelilik Argümanı, Kuantum fiziği ve Klasik fizik tartışmaları söz konusu olduğunda 

doğru bir tez gibi gözükmektedir. Deney ve ölçümlerimiz sonucunda gerçekliğe yönelik 

betimleler ve açıklamaları seçilen kavramsal şemalar, kelimeler, teorik terimler vb. 

içerisinde yapmak ölçüm ve gözlemin daha iyi anlaşılmasına olanak verecektir. 

Dolayısıyla burada keyfi bir durum bulunmaktadır. Ancak Quine’ın “Gavagai” örneğini 

hatırlayacak olursak, gerçekliğin özneler ve öznelerin kavramsal şemaları tarafından 

oluşturulduğunun öne sürülmesi birtakım felsefi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Quine’a 

göre, gönderimin netleştirilememesi sorunu, aslında her dilde bir belirsizliğin olduğuna 

işaret etmektedir. Dolayısıyla Quine, zihinden bağımsız bir dünya olduğu, dil ve 

düşüncenin de bu zihinden bağımsız dünyayı oluşturan nesneler arasında aracı olmayacak 

 
114 Hasan Aydın, “Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefi Değeri”, (erişim 20 mayıs 2021) 
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şekilde bir gönderimde bulunduğu fikrini reddetmiştir. Sonuç olarak Quine, zihinden 

bağımsız bir dünyayla bu dünyayı oluşturan nesneler arasında bir aracı olmadan 

dilin/düşüncenin bu nesnelere gönderimde bulunamayacağını düşünmektedir.  

Gerçeklik, özneler ve öznelerin kavramsal şeması tarafından oluşturuluyorsa bu 

durumda bu öznenin de başka bir özne tarafından oluşturulduğu ve bir döngüsellik olduğu 

düşüncesi ortaya çıkmaktadır.115 Gerçekliğin “bizim” tarafımızdan inşa edildiğini öne 

süren kişinin kendi gerçekliğinin de başka bir özne tarafından oluşturulduğunu kabul 

etmesi ve yapıntılarla çevrili bir dünyada bulunduğunu ve gerçek olan ile olmayan 

arasındaki ayrımın kalkabileceğini kabullenmesi gerekmektedir.116  

 Kavramsal görecelilik argümanıyla ilgili bir başka nokta ise kendisine farklı 

kavramsal yapıların ve şemaların uygulanmasına izin veren bir gerçekliğin iç-çelişki 

içerdiği iddiasıdır.117 Örneğin Anti-Realist bir bakış açısına sahip olan Hilary Putnam’a 

göre her kelime, bulunduğu kaplama göre farklı anlamlar alabilmekte olup bir ifadenin 

doğru ya da yanlış olması bağlı bulunduğu durum ile alakalı olmaktadır. Dolayısıyla 

Putnam, kelimelerin farklı kaplamlara sahip olduklarını söyleyerek kavramsal görecelilik 

önermektedir.118 Bu noktada Putnam’ın verdiği bir örnek ile bu durumu ele alalım. X, Y 

ve Z nesnelerinden oluşan bir dünya olduğunu düşünürsek genel kabule göre bu dünyada 

üç nesne olduğunu söyleriz. Lesniewski ve bazı mantıkçılara göre bu dünyada toplam 

1=X, 2=Y, 3=Z, 4=X+Y, 5=X+Z, 6=Y+Z, 7=X+Y+Z olmak üzere toplam yedi nesne 

bulunmaktadır.119 Peki hayal edilen bu dünyada gerçekte üç nesne mi yoksa yedi nesne 

 
115 Hasan Aydın, “Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefi Değeri” 
116 Hasan Aydın, “Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefi Değeri” 
117 Hasan Aydın, “Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefi Değeri” 
118 Ahmet Er, “Çağdaş Metafizikte Gerçeklik”, s.6 
119 Hasan Aydın, “Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefi Değeri” 
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mi vardır sorunun basit bir cevabı vardır. Cevap, seçilen kavramsal şemaya, mantıksal-

matematiksel modellemeye göre belirlenebilecektir. Bu noktada Çift yarık deneyini 

hatırlayacak olursak, elektronlar tek yarık açık olduğunda kırınım deseni oluştururlarken 

iki yarık birden açık olduğunda girişim deseni oluşturup yarıkların önüne dedektör 

konulduğunda ise tekrar kırınım deseni oluşturuyorlardı. Dolayısıyla Kopenhag yorumu, 

bu durum karşısında tamamlayıcılık ilkesini öne sürerek elektronların hem dalga hem de 

parçacık özelliğine sahip olduklarını iddia etmek yerine ölçülmek istenen duruma göre 

değişik deney modellerinin kullanılması gerektiğini ve bu şekilde tamamlayıcı bir durum 

oluşacağı belirtilmiştir. Sonuç olarak X, Y ve Z nesnelerine geri döndüğümüzde de belli 

bir modelden baktığımızda hayali dünyamızda üç nesne bulunduğu önermesi doğru kabul 

edilebilirken, başka bir model kullanarak bu dünyaya baktığımızda ise yedi nesne 

bulunduğu önemesi doğru kabul edilecektir. Fakat bu noktadan hareketle, dışsal 

gerçekliğin, birbiriyle bağdaşmayan ve çelişki yaratan iki farklı şekilde tanımlanabileceği 

gibi bir sorun bulunuyor gibi durmaktadır. Ancak hem çift yarık deneyi söz konusu 

olduğunda hem de Putnam’ın hayali dünyası söz konusu olduğunda yapılan farklı 

tasvirlerin doğru olmalarının sonucunda gerçekliğin çelişik betimlemelere izin verdiği ya 

da kavramsal şemalar ve mantıksal-matematiksel modeller üzerinden gerçekliği öznenin 

oluşturduğu görüşü tutarlı değildir. Çünkü yapılan iki betimlemede de sistem ve olaya 

bakılan perspektif değişikliği söz konusudur. Örneğin iki kapaklı bir dolap düşünelim. Bu 

dolaplardan birinin kapağı kırmızı ve diğer kapağı ise pembe olsun. X kişisi dolaba 

baktığında sadece kırmızı kapağı görebileceği bir açıda bulunduğunu ve Y kişisinin de 

sadece pembe kapağı gören bir açıda bulunduğunu varsayalım. Bu durumda iki kişi de 

kendi gördükleri haliyle dolabın gerçekten de kırmızı ya da pembe olduklarını iddia 

edeceklerdir. Ancak gerçekte dolap hem kırmızı hem de pembedir. Dolayısıyla hayali 
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dünya örneği üzerinden düşündüğümüzde iki gözlemcinin ifadelerinin de doğru olduğunu 

onaylayabiliriz ancak ikisinin de ifadelerinden bağımsız olarak dolabın onlardan 

bağımsız bir gerçekliği bulunmaktadır.  

 Kavramsal görecelilik argümanı, gerçeklik aleyhine kullanılırken yapılan bir 

diğer hata ise gerçeklik düzeylerini birbirine karıştırarak ontolojik gerçekliği, 

epistemolojik gerçekliğe indirgemektir. Çünkü dış dünyada varlık, dilde varlık ve zihinde 

varlık farklı şeylerdir.120 Örneğin “Fransa’nın şu anki kralı keldir.” önermesindeki Fransa 

kralı, dilde bir varlık olsa da dış dünyada tekabül ettiği bir durum bulunmamaktadır. Bir 

başka örnek olarak elektronların, protonların varlığından habersiz olduğumuz 

dönemlerde elektron kavramı gerçekte bir varlık olsa da dilde var olan bir kavram değildi. 

Ancak bugün elektron mikroskobu yardımıyla elektronları görebiliyoruz. Anti-Realist 

yaklaşımlar, dilde ve zihindeki gerçekliğe gönderimde bulunmaktadırlar ancak bu 

iddialar pratik yaşamda uygulanabilir iddialar değildirler. Elektronların ya da kara 

deliklerin zihinsel bir tasarımına sahip olmadığımız dönemlerde onların varlıkları da 

insanlar için belirsizdi. Ancak gelişen teknolojimiz sayesinde bu tarz teorik terimlerin 

temsiline sahip olabilme imkanımız artmaktadır. Örneğin bilim insanları teorik olarak 

kara deliklerin varlığından emin olsalar da pratikte bir delil bulunmamaktaydı fakat yakın 

zamanlarda kara deliğin çekilen bir fotoğrafı sayesinde kara deliklerin var olduğunu 

biliyoruz. Kuantum fiziği söz konusu olduğunda da elektronları artık elektron 

mikroskobu ile gözlemleyebilme imkanına sahibiz. Dolayısıyla Anti-Realist bir bakış 

açısıyla şu an için göremediğimiz teorik varlıkların ya da terimlerin var olmadığını ileri 

sürmek bilimsel gelişmelerin önünü tıkayacak bir iddia olarak durmaktadır. Çünkü tarih 

 
120 Hasan Aydın, “Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefi Değeri” 
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göstermektedir ki gelişen teknolojilerimiz yardımıyla bugün gözlemleyemediğimiz teorik 

varlıkların ileride var olduklarına dair somut kanıtlar sunabilme ihtimaline insanlık her 

zaman sahiptir.  

Anti-Realistlere göre gerçeklik insanın kavramsal şemalarını içermektedir ve 

insan aklından bağımsız bir dış dünya bulunmamaktadır. Birinci bölümde bahsi geçtiği 

üzere Michael Dummett’a göre doğruluk değerini prensipte belirlememiz imkansız olan 

önermeler söz konusu olduğunda Realizm başarısız olmaktadır. Çünkü Dummett’a göre 

Realizm, doğruluk koşullu bir anlam teorisine dayanmaktadır. Doğruluk koşullu anlam 

teorisi ise bir ifadenin anlamının ancak o ifadenin dış dünyada bir karşılığının bulunduğu 

durumla ilişkilendirildiğinde anlam kazanabilmektedir. Dolayısıyla Realistlere göre bir 

ifadenin doğru kabul edilebilmesi için dış dünyayı olduğu gibi temsil etmesi dolayısıyla 

İki Değerlilik İlkesi ifadenin uyarınca dışarıda tekabül ettiği bir gerçeklik olması 

itibariyle ancak o ifade doğruluk koşulunu temsil edebilir. Fakat Dummett, böyle bir 

anlayışa karşı çıkarak bireyin konuştuğu her ifade için o ifadenin dışarıda tekabül ettiği 

olguların doğruluk koşulu olduğunu kavradığı varsayılamaz. Daha önce belirttiğimiz 

üzere Dummett, karar verilemez ifadeler söz konusu olduğunda Realizmin yeterli bir 

açıklama sunamadığını belirtmektedir.  

Dummett’ın Realizme yönelik bu eleştirisi incelendiğinde görülmektedir ki 

Dummett’da ontolojik gerçekliği epistemolojik gerçekliğe indirgeme hatasına düşmüştür. 

Burada Dummett’ın bahsettiği karar verilemez ifadeleri kuantum nesneleri olarak örneğin 

“elektron” üzerinden düşünelim. Birkaç yüzyıl önce elektron kavramı bilinemezken ve 

gösterilemezken bugün elektron, foton ya da kuark gibi teorik terimler olmadan Kuantum 

fiziğinin ele alınması düşünülemez. Dolayısıyla bugün teorik terim olarak 
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adlandırdığımız bir kavram biraz zaman sonra gelişen teknoloji sayesinde gözlem terimi 

haline gelerek dış dünyada bir karşılık bulabilir; çünkü bilimin buna gücü vardır. Zaten 

bilimin dış dünyadaki gerçekliği araştırırken gözlem alanın dışında kalan gerçekliği 

araştırmasına dahil edip etmeyeceği tartışmaları Realizm, Anti-Realizm bakış açılarının 

temelini oluşturmaktadır. Kuantum nesneleri, yani proton, foton, kuark gibi teorik 

terimler, gerçekliğin gözlenemeyen boyutuna tekabül etmektedirler. Bu noktada Anti-

Realistler, teorik terimlerin nesnel bir gerçekliğe tekabül etmediklerini ve bu nedenle 

teorik terimlerin sadece bilim insanlarının işlerini kolaylaştırdıklarını iddia 

etmektedirler.121 Fakat Realistlere göre bilim, gerçekliğin hem gözlenebilen hem de 

gözlenemeyen kısımlarına dair doğru betimlemeler sunabilir. Anti-Realistler, bilimde 

gözlem söz konusu olduğunda araçlı gözlemin (teleskop, mikroskop vb.), araçsız 

gözlemden ayırt edilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu duruma Paul Churchland’ın 

gözlemlenebilir ve gözlemlenemeze çizilen biyolojik sınıra dair eleştiri niteliğinde 

sunduğu bir düşünce deneyiyle cevap verebiliriz.122 Hiçbir şey gözlemleyemeyen ve 

duyusal hiçbir donanımı bulunmamasına rağmen bizim gözlemlediğimiz gibi 

gözlemleyebilmesine imkan sağlayacak şekilde beyninin çevresine microbilgisayar 

takılmış kişi veya kişilerden oluşan bir topluluk olsaydı bu topluluk veya kişi için 

gözlemlenebilir ne anlama gelirdi? Bizim için gözlemlenebilir olan şeyler onlar için 

teorik varlıklardır. Dolayısıyla gözlem ve gözlemlenebilirlik üzerinden ontolojik çerçeve 

 
121 Hamdi Onay, “Bilimsel Realizm ve Anti-Realizm”, Hikmet Yurdu. 18:9 (2016, Aralık) s.53-68 (erişim 10 
Mart 2021) s.57 
122 Gülsüm Eren, “Bilimsel Realist Perspektiften “Gözlem” Kavramı,” Academix Platform Journal of 
Islamic Researches. 4:1 (2020, Nisan) s.60-69 (erişim 14 Mayıs 2021, s.64 
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oluşturarak bilimi bu çerçevede ele almaya çalışmak bilimin ve beraberinde felsefenin 

gelişmesine engel olacaktır.123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 Eren, “Bilimsel Realist Perspektiften “Gözlem” Kavramı,”  s.64 
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SONUÇ  

Tezimizin ana konusu, Klasik fizikten Kuantum fiziğine geçişte değişen paradigmayı 

anlamak ve Kuantum fiziğinde ölçüm ve gözlemin yol açtığı problemlerin Realizm ve 

Anti-Realizm tartışmalarıyla ele alınmasını açıklamaya çalışmaktı. Bu noktada da 

Kuantum fiziği tartışmalarımızı daha iyi ele alabilmek için birinci bölümde Realizm ve 

Anti-Realizm tartışmalarını ve teorik terimler meselesini ele almaya çalıştık.  

İkinci bölümde ise Newton fiziğinin başlangıç sayıldığı Klasik fizik öncesindeki 

felsefi ve bilimsel faaliyetleri açıklamaya çalışıp daha sonra Klasik fiziğin çizdiği evren 

tasvirini sunmaya çalıştık. Klasik fiziğin evren tasvirinin Kuantum fiziğinin sunduğu 

tasvirle neden çeliştiğini de yine bu bölümde açıklamaya çalıştık. Kuantum fiziğindeki 

Çift Yarık Deneyi, Schrödinger’in Kedisi Deneyi ya da EPR Paradoksu, Heisenberg 

Belirsizlik İlkesi gibi temel deney ve ilkeleri açıklamaya çalıştık.  

Üçüncü bölümde ise Anti-Realistlerin, Realizme yönellttiği eleştiriler üzerinden 

Kuantum fiziğindeki ölçüm ve gözlem sorunun ve gözlemsel terimler ile teorik terimler 

meselesini ele almaya çalıştık.  

 Kuantum fiziği, Heisenberg’in deyimiyle bir paradokstan başlamıştır. Tez 

boyunca Realizm ve Anti-Realizm tartışmasını açıklarken de ele aldığımız üzere aslında 

bu paradosun nedeni, evrene, Klasik fiziğin tasvir ettiği evren perspektifi üzerinden 

bakmamız nedeniyledir. Kuantum fiziğine Klasik fizik perspektifiyle bakıp Kuantum 

fiziğinin eksikliğini ya da yanlışlığını ortaya koymak için yapılan her deney, -
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açıkladığımız üzere Schrödinger’in Kedisi ya da EPR Paradoksu gibi- aslında Kuantum 

fiziğinin bir adım daha ileriye taşınmasına katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla bu tür 

deneylerle kuramın gerçekten mikro dünyaya dair doğru tasvirler sunduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla üçüncü bölümdeki tartışmalarımızdan da gördüğümüz üzere, yapılması 

gereken meseleye sadece Klasik fiziğin perspektifinden bakmamaya çalışmaktır. Fakat 

insanlar düşünsel faaliyetlerini dil üzerinden yürüten varlıklardır. Bu nedenle de 

teorilerimizi açıklarken, anlamlandırırken kullandığımız kavramlar ve bakış açılarımız 

bizlerle beraber yürümektedirler. Dolayısıyla Kuantum fiziği ilk bakışta anlaşılması zor, 

eksiklik ya da yanlışlık içeriyormuş gibi gözükse de mikro dünyaya Klasik fiziğin 

sunduğu evren tasvirinden ya da Klasik fiziğin sunduğu kavramlarla sınırlı kalmadan 

Kuantum fiziğini ele aldığımızda mesele daha açık olabilecektir.  

Kuantum fiziği göstemiştir ki bilimsel faaliyetler söz konusu olduğunda deneyler 

yaparak evrenin sadece matematiksel bir tasvirini sunmak yetmemektedir. Kuramların 

sunduğu bilimsel sonuçlara, felsefi faaliyetler de eşlik etmelidir. Niels Bohr’un sunduğu 

Tamamlayıcılık İlkesini hatırlayacak olursak, Bohr’a göre kuantum nesneleriyle 

yaptığımız deneylerde Klasik fiziğin aksine gözlenen ve gözlemci arasına net sınırlar 

çizmek ya da deney araçlarını deney sürecinin bir parçası saymamak düşünülemez. 

Kuantum dünyası söz konusu olduğunda tüm sistem bir bütün halinde ele alınmalıdır. 

Mikro dünyada yapılan deneylerde dalga ve parçacık gibi kavramların kullanılması 

oldukça gerekli olup ölçülmek istenen duruma göre de değişik deney modellerinin 

kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla Kopenhag Yorumu, kuantum dünyasındaki 

dalga-parçacık ikiliğinin aslında alternatif özellikler değil, tamamlayıcı nitelikte 

olduklarını belirtmiştir. Bu nedenle Kuantum fiziğiyle ilgili çalışmalar yapılırken hem 

klasik fiziğin sunduğu perspektiften bakmak sakıncalıdır hem de geleneksel kavramları 
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kullanmak Kuantum fiziğini anlamak ve yorumlamak açısından sınırlayıcı bir durum 

ortaya çıkarmaktadır. Çünkü geleneksel kavramlar ile mikro dünya bütüncül bir şekilde 

anlamlandırılamaz ve yorumlanamaz. Bu noktada da tezimizin üçüncü bölümünde 

Kavramsal Görecelilik Argümanı ile Kuantum fiziğini ele almanın yerinde olduğunu 

belirtmiştik. Sonuç olarak deney ve ölçümler sonucunda gerçekliğe yönelik 

betimlemelerimizi ve açıklamalarımızı, seçtiğimiz kavramsal şemalarımız, 

kelimelerimiz, teorik terimlerimiz vb içerisinde yapmak ölçüm ve gözlemin daha iyi 

anlaşılmasına olanak sağlayacaktır.  

Üçüncü bölümde Anti-Realistlerin Realizmi eleştirirken gerçeklik düzeylerini 

birbirine kartıştırarak ontolojik gerçekliği epistemolojik gerçekliğe indirgeme hatasına 

düştüklerini de belirttik. Çünkü dış dünyada varlık, dilde varlık ve zihinde varlık farklı 

şeylerdir. Örneğin elektronların, protonların varlığından habersiz olunan dönemlerde 

elektron kavramı gerçeklikte var olsa bile dilde var olan bir kavram değildi. Ancak bugün 

elektronlardan söz edilmeden Kuantum fiziği hakkında konuşmak imkansızdır. 

Dolayısıyla Anti-Realistler, dilde ve zihindeki gerçekliğe gönderimde bulunurlar. Fakat 

onların bu iddiaları, pratik yaşamda ya da bilim camiasında uygulanabilecek iddialar 

değildirler.  

Sonuç olarak Kuantum fiziği söz konusu olduğunda Realistler ve Anti-Realislter 

arasındaki tartışmalar, bilim insanlarının dış dünyadaki gerçekliği araştırmalarında 

gözlem alanının dışında kalan gerçekliği araştırmalarına dahil edip edemeyeceklerine dair 

bir çerçevede şekillenmiştir. Realistler, teorik terimleri de tıpkı bir masa kadar gerçek 

olarak ele alıp bilimin her şeyi açıklamaya yetecek güçte olduğunu savunmuşlardır. Anti-

Realislter ise teorik terimlerin gerçek varlıklar olarak ele alınmalarına itiraz ederek araçlı 
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gözlem ve araçsız gözlem yapılması gerektiğini de iddia etmişlerdir. Tüm bu tartışmalar 

sonucunda ulaştığımız sonuca göre, kuantum dünyasına Klasik fizik terminolojisiyle ve 

Klasik fiziğin sunduğu evren tasviri üzerinden bakmak Kuantum fiziğinin ölçüm ve 

gözlem sonuçlarının doğru bir şekilde anlamlandırılıp yorumlanması önündeki en büyük 

engellerden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle kuantum nesneleriyle deney yaparken 

deneyi bütüncü bir şekilde ele almak ve Kuantum fiziğinin sunduğu evren tasvirinden ve 

yine Kuantum fiziği terminolojisini kullanarak mikro dünyayı anlamak ve yorumlamak 

yerinde olacaktır.  
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