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De¤erli Okurlar, görüfllerinizi 
400 kelimeyi geçmeyecek biçimde ve foto¤raf›n›zla birlikte "TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi, Forum Köflesi, Atatürk Bul. No:221 Kavakl›dere- Ankara" ya da "Forum Köflesi PK 52 Kavakl›dere 06100 Ankara" adresine
gönderebilirsiniz. Görüfller aktar›l›rken 3. flah›slar› suçlay›c› ifadelerden kaç›n›lmas›n› rica ederiz. Forum’da ve Serbest Kürsü’de yay›mlanan okuyucu görüflleri Bilim ve Teknik dergisini ba¤lamaz. Forum köflesine afla¤›daki

telefon ve faks numaralar›yla da eriflebilirsiniz: Tel: (312) 468 53 00 / 1067 (Gülgûn Akbaba) Faks: (312) 427 66 77

Bilim Adam› Olabilmenin
fiifresi

Umutlar›m büyüktü fizik
bölümüne girerken. Pek de
fark›nda de¤ildim Türkiye’de-
ki olanaklar›n k›s›tl› oldu¤u-
nun. Herhalde iflte tam burada
devreye giriyor insanlar›n içle-
rindeki gizli güç. Olanaklar›n
bitti¤i yerde bafll›yor bilim

adam› olma kapasitesi. Belki de bir bahane, bir ka-
ç›fl yolu olanaklar›n k›s›tl› oldu¤unu söylemek.
E¤er bilimi gerçekten seviyorsan›z ve ben bunu ba-
flarabilirim diyorsan›z, kendiniz yaratmaya bafll›-
yorsunuz olanaklar›. Bilim adam› olmak flifreli bir
program olsayd›, flifre sekiz harfli bir sözcük olur-
du. Biz program› flifre yazmadan kullanmaya çal›-
fl›yoruz. Asl›nda flifre o kadar basit ki oturup dü-
flünsek hepimizin akl›na gelir. Neymifl o basit flifre
dedi¤inizi duyar gibiyim: flifre "Çal›flmak". Kendi-
ne inanarak, kendine güvenerek çal›flmak. Bunu
baflarabilen kifli say›s› k›s›tl›, ama biz neden baflar-
mayal›m?

R›dvan Y›lmaz 
Dokuz Eylül Üniversitesi

Fen –Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
‹zmir

Modern Kuantum 
Mekani¤inin Elefltirisi

Kuantum mekani¤iyle ilgili diploma çal›flmam
nedeniyle birkaç nokta üzerinde kuflkular›m var. ‹l-
gili olan herkesten, afla¤›da yöneltece¤im sorular-
la ilgili yan›t bekliyorum. 

Kuantum mekani¤inin ortaya ç›kmas›n› sa¤la-
yan bafllang›ç sürecini “Klasik Kuantum Mekani¤i
(KKM) ve Modern Kuantum Mekani¤i (MKM)” ola-
rak ikiye ay›rmam›z olas›. . 

KKM, Planck'›n siyah cisim ›fl›mas› varsay›m›na
göre klasik mekanik ve klasik istatistik yasalar›n-
dan faydalanarak ›fl›¤›n kesikli (kuantumlu) yap›s›-
n› ortaya ç›karm›flt›r. Daha sonra Bohr atom mo-
delinin ortaya at›lmas›yla daha genel bir ifade ka-
zanm›fl, Bohr postulatlar›n› ve karfl›l›k gelme ilke-
sini de kapsam›flt›r. Ancak KKM ile kullan›lan kla-
sik yöntemlerin, örne¤in bir atomu aç›klamak için
yeterli olmamas› yeni bir kuantum mekani¤inin ge-
lifltirilmesini gerekli k›lm›flt›r. MKM, Schrödinger
taraf›ndan ortaya at›lan ünlü dalga denklemiyle
bafllam›fl ve Dirac,  Heisenberg, Einstein, Bohr ve
Jordan gibi bilim adamlar›n›n da katk›lar›yla gelifl-
mifltir. MKM'nin ç›k›fl noktas›; KKM ile aç›klanama-
yan mikroatomik olaylar›n farkl› fizik yasalar›yla
aç›klanmas› gerekti¤i fikridir. MKM'nin baflar›s›;
hidrojen atomunun anlafl›lmas› ve bugün özellikle
t›p alan›nda kullan›lan birçok yeni teknolojinin or-
taya ç›kmas› olmufltur. Ancak anlafl›lmas›ndaki
güçlük nedeniyle ak›llarda b›rakt›¤› soru iflaretleri

ve MKM sonuçlar›yla örtüflmeyen deney sonuçlar›
kuantum mekani¤inin yeniden gözden geçirilmesi
gerekti¤ini göstermifltir. 

1. MKM, bafllang›c›ndan itibaren elekromag-
netik teoriye ve özel görelili¤e ayk›r›d›r. Çünkü
Schrödinger denklemi uyar›lm›fl durumlar›n neden
›fl›ma yapt›¤›n› aç›klayamaz ve Lorentz dönüflüm-
lerine göre de¤iflmez (invaryant) de¤ildir. Denk-
lemde Coulomb yasas›n›n kullan›lmas› ise ironidir.
Kuantum relativitesi ve kuantum elektrodinami¤i
bu eksiklikleri ne kadar karfl›layabilmektedir? Di-
rac taraf›ndan yap›lan düzeltmeler teoriyi yeni
problemlerle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Negatif
enerji ve negatif kütle gibi fantastik ö¤eler ortaya
ç›km›flt›r.

2. KKM yard›m›yla bir atomdaki elektron için
Newton hareket denkleminin çözümü olan x(t) yer
de¤ifltirmesini Bohr postulatlar› çerçevesinde Fouri-
er analizi kullanarak dönüfltürdü¤ümüzde klasik
harmonikleri ve izinli geçiflleri elde edebiliriz. Çok
büyük kuantum say›lar›n› kullanmak kofluluyla ku-
tu içindeki parçac›k, harmonik-anharmonik sal›n›c›
için elde etti¤imiz sonuçlar MKM sonuçlar›na uy-
gundur. Dolay›s›yla KKM ile MKM çok büyük kuan-
tum say›lar› için ayn› sonuçlar› verirler. Buna karfl›-
l›k gelme ilkesi denir. Yani KKM'ndeki momentum,
enerji gibi fiziksel ifadeler MKM içindeki ayn› isim-
li operatörlere; x(t) yer de¤ifltirmesinin Fourier ana-
liziyle elde edilen denklemi ise dalga denklemi
y(t)'ye karfl›l›k gelmektedir. MKM neden fiziksel an-
lam› olmayan matematiksel operatörlere anlam
yüklemekte ve neden gerçekte bir anlam› olmas›
gereken y(t)'yi fiziksel anlam› olmayan bir nicelik
olarak görmektedir? 

3. Schrödinger denklemi elektronun kazanaca-
¤› negatif sonsuz kinetik enerji ve sonsuz potansi-
yel enerji nedeniyle elektronun atom çekirde¤inde
var olamayaca¤› sonucuna varmaktad›r. Bu yarg›-
ya göre çekirdek fizi¤inde elektronun da dahil ol-
du¤u radyoaktif olaylar nas›l aç›klanabilir? MKM
böylece çekirdek fizi¤ini de kendi problemleriyle
karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r.

4. Schrödinger denkleminin çözümü iyonize
elektron için aç›sal momentum de¤erinin sonsuz
olaca¤›n› öngörür. ‹yonize elektron için elde edi-
len dalga denklemi de sinüsoidal oldu¤undan nor-
malize edilemez, dolay›s›yla MKM çok yüksek uya-
r›lm›fl durumlar› aç›klayamamaktad›r. Zaten hidro-
jen atomundan farkl› olarak daha yüksek seviye-
lerde elektronlar› olan atomlar için Schrödinger
denkleminin çözümü yoktur. Bu nedenle yaklafl›k
yöntemler kullan›larak çözüme ulafl›lmaya çal›fl›-
l›r. Ancak matematiksel yöntemler fiziksel model-
lemeler ortaya koymazlar. O zaman MKM için
atom modeli nedir?

Fizik yasalar›n›n mikro ve makro ölçütler için
farkl›l›k göstermesi, sözkonusu yasalar›n evrensel-
li¤ine ayk›r›d›r. Bütün durumlar› kapsamayan ya-
salara, yasa diyebilmek de mümkün de¤ildir.
MKM'nin temellerinin klasik mekani¤e dayand›¤›-
n› dolay›s›yla aceleyle ortaya at›lm›fl bir teori ol-
mad›¤›n› göz önüne almak gerekir. 

Konuyla ilgilenen herkesin bana yazmas›n›
umut ediyorum. e-postam: phase_tr@yahoo.com
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Medyan›n Gücü 
Hani klasik bir zaman birimi vard›r ''ta çocuk-

lu¤umdan beri'' iflte o zamandan beri Bilim ve
Teknik dergisini hemen her ay heyecan ve birçok
kifli gibi merakla de-
vaml› okuyorum. fiimdi
büyüdüm (36) ve ben
Bilim ve Teknik dergisi-
ni, çocuklar›m da Bilim
Çocuk dergisini her ay
okuyoruz. Dergi benim
dünyaya bak›fl›m›, onu
kavramaya çal›flmam›,
ve onun eflli¤inde ken-
di bilincimi gelifltir-
memde, flekillendirme-
de ola¤anüstü yard›mc›
oldu. Umar›m ayn› etki-
yi çocuklar›m üzerinde de görürüm. 

Oldukça rahats›z oldu¤um bir konu var, med-
yan›n insan üzerindeki etkisi. Medyan›n yönlen-
dirmesiyle oluflturulan medyatik zihniyetli toplu-
mumuzda, insanlar hayatlar›n› flekilendirirken,

karfl›laflacaklar› olaylar› analiz edip yorumlar-
ken, medyan›n kafalar›na soktu¤u kavramlarla
hareket ediyor. Oysa böyle de¤il de objektif bi-
lim anlay›fl›n›n kazand›rd›¤› de¤erlerle sonuca
varmal› insan. Sa¤l›kl› düflünebilen toplum olufl-
turma yolunda çok önemli sorumlulu¤u olan Bi-
lim ve Teknik dergisinin insanlar›n zihinlerini fle-

killendirmede yard›mc›
olmas›n› çok isterdim.
Rahats›zl›k duydu¤um
konuya bir örnek teflkil
etmesi aç›s›ndan size 6
yafl›ndaki o¤lumun yap-
t›¤› resmi de yolluyo-
rum. Bu resmi kendi
kendine ortada hiçbir
sebep yokken (ödev ya
da bizden gelen istek gi-
bi) bir gece yap›p bana
getirdi. Resmin güzel
bir düflünceyi ortaya

koymas›ndan çok ilham›n kayna¤› olan medyan›n
onun üzerindeki gücünden ürktüm. Medya bu-
gün size güzel anlam› olan bir resim çizdirebilir
ama ya yar›n...

Mustafa Tok
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