
Kuantum Bilgisayarlara 
Önemli Yeni Bir Ad›m 

Kuantum bilgisayarlar, fizikçilerin oldu¤u
kadar askerlerin de, gizli haberalma
servislerinin de rüyas›. Nedeni, atomalt›
dünyada geçerli olan kuantum mekani¤inin
garip kurallar›n›n, en h›zl›
süperbilgisayarlar›n bile yaklaflamayaca¤›
h›zda hesaplama gücüne olanak tan›mas›.
Bunu sa¤layan da, kuantum mekani¤inin
özelliklerinden biri olan, kuantum
durumlar›n›n üst üste binmesi ya da bir
parçac›¤›n ayn› anda birkaç yerde birden
olabilmesi olgusu. ‹çinde yaflad›¤›m›z ve
klasik fizik kurallar›n›n daha belirgin
oldu¤u büyük ölçekli dünyaya koflullanm›fl
olan mant›¤›m›z kabul etmekte zorlansa da,
olgu, öteki kuantum gariplikleri gibi
deneylerden yüzünün ak›yla ç›km›fl
bulunuyor. Üst üste binmeyi bilgisayar
teknolojisi için böylesine çekici k›lan,
kuantum bit ya da k›saca kubit diye
adland›r›lan birimlerin, klasik
bilgisayarlarda kullan›lan ikili sistemdeki
“1” ya da “0” anahtarlar› yerine “hem 1,
hem de 0” gibi davranmalar›. Böylece klasik
bilgisayarlarda ifllemler s›rayla teker teker
yap›l›rken, kuantum bilgisayarlarda
kuramsal olarak ayn› anda yap›l›yor ve ayn›
anda incelenen pek çok durum, tek bir
do¤ru cevaba “çöküyor”.
Kuramda ifller iyi gidiyor da bunu pratikte
uygulamak kolay de¤il. Sorun, atomalt›
dünyada geçerli olan etkileflimleri, farkl› ve
çeliflen kuramlar›n geçerli oldu¤u klasik
dünyaya tafl›makta yat›yor. Özellikle de,
kubitlerin istenen bilgiyi tafl›yamadan klasik
dünyadaki etkilerle “uyumlu” durumlar›n›

kaybetmelerini engellemek oldukça güç.
Örne¤in, bir enformasyon kuramc›s› için bir
kubitin madde parçac›klar› üzerine mi,
yoksa ›fl›k parçac›klar› üzerine mi
yüklenmifl olduklar› fazlaca önemli de¤il.
Oysa bir uygulamac› için sorun son derece
önemli. Çünkü, yavafl ama uzun ömürlü
madde parçac›klar›, h›zl› ama k›r›lgan
fotonlardan çok farkl› özelliklere sahipler.
Ifl›k parçac›klar› (fotonlar) üzerine
kaydedilmifl kubitler iyi yol al›yorlar: Bir
fiber optik kablo üzerinde kilometrelerce
yol alabilirler. Sorunsa bunlar›
kaydedebilmenin güçlü¤ü. Buna karfl›l›k,
madde parçac›klar› üzerine kaydedilen bilgi,
birkaç milisaniye süresince “ayakta
kalabilmesine” karfl›n, ancak bir “tuzak”
içinde tutulabiliyorlar ve bir yerden baflka
bir yere gönderilemiyorlar. 
fiimdiyse Atlanta’daki (ABD) Georgia
Teknoloji Enstitüsü’nden fizikçiler Alexei
Kuzmich ve  Dmitri Matsukevich, bir kubiti
önce rubidyum atomlar›na yüklemenin,
daha sonra da bu bilgiyi bir fotona aktar›p

uzun mesafelere iletmenin yolunu
bulmufllar. 
Araflt›rmac›lar, ifle iki ayr› rubidyum gaz›
bulutuyla bafll›yorlar. Ayn› anda iki buluta
birden bir lazer ›fl›¤› göndererek, bulutlar›n
her ikisiyle birden dolan›kl›k iliflkisinde
bulunan tek bir foton salmalar›n›
sa¤l›yorlar.  Hem kuantum belirsizlik ilkesi,
hem de haz›rlanan deney düzene¤i, fotonun
hangi buluttan geldi¤inin bilinmesini
önlüyor. Dolan›kl›k iliflkisi, fotonla
rubidyum bulutlar›n›n kaderini birbirine
ba¤l›yor. Fotonun kutuplanma biçimiyle
oynamak, bulutlar›n kuantum durumlar›n›n
de¤iflmesine yol aç›yor. Dolay›s›yla foton
üzerinde ifllem yaparak, araflt›rmac›lar her
iki buluta birden bilgi (kubit)
yükleyebiliyorlar. Yaln›zca birkaç yüz
nanosaniye sonra (nanosaniye = saniyenin
milyarda biri) araflt›rmac›lar rubidyum
bulutlar› üzerine ikinci bir lazer demeti
göndererek, içerdikleri bilgiyi
okuyabiliyorlar. Lazer, bulutlar›n yeni bir
foton yay›nlamas›n› sa¤l›yor. Bu fotonun
kutuplanma biçimi de, araflt›rmac›lar›n
buluta yazd›klar› bilgiyi içeriyor. Dolay›s›yla
lazer yard›m›yla bilginin geri al›nma süreci,
kuantum bilginin maddeden ›fl›n›ma (›fl›¤a)
transferini sa¤l›yor. 
Gerçi  süreç, k›smen rubidyum atomlar›n›n
lazer ›fl›¤›n› emme konusundaki
yetersizli¤inden kaynaklanan bir tak›m
kay›plara u¤ruyorsa da, Kuzmich, yöntemin
kuantum iletiflim için yararl› araçlar›n
ortaya ç›kmas›n› sa¤layaca¤› konusunda
umutlu ve daha flimdiden Matsukevich ile
bu tür araçlar›n tasar›m› üzerinde çal›flmaya
bafllam›fl. 
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