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■ Ifl›nlanma mucizesini bilmeyen yok gibi-
dir. Uzay Yolu dizisini izleyen herkesin bildi-
¤i gibi, Kaptan Kirk’i, Spock’›, Dr. McCoy’u
veya geminin di¤er mürettebat›n› uzay ge-
misinin içinden bir gezegene, baflka bir uzay
gemisine, gitmek istedikleri herhangi bir ye-
re saniyeler içinde gönderiveren mucizevi
bir ulafl›m yöntemidir ›fl›nlanma. Ifl›nlanma
(teleportation) kelimesi, asl›nda telecom-
munication (iletiflim) ve transportation (ula-
fl›m) kelimelerinin birlefliminden olufltu¤u
gibi, tan›m› da bu iki kavram›n birleflmesin-
den olufluyor. 

“Teleportation” yani ›fl›nlanma, basitçe
bir maddenin ulafl›m›n›n telekomünikasyon
yöntemleri ile gerçeklefltirilmesi olarak ta-
n›mlan›yor. 

Deneyler umut veriyor

IBM’de çal›flan bilimadamlar›n›n 1993’te
ortaya att›¤› teoriye dayanan Quantum
bilgisayarlar fikri ›fl›nlanma konusunda
yap›lan ilk deneylerin kayna¤› oldu.  ‹lk yap›-
lan deneylerde ›fl›¤› oluflturan foton parçala-
r›, deney düzene¤inin içindeki bir kap›dan
bir metre ötedeki baflka bir kap›ya gönderi-
lebilmiflti. 

Avustralya’da geçti¤imiz aylarda yap›lan
ve büyük yank› uyand›ran deneyde ise, kod-
lanm›fl bir lazer ›fl›n› demeti, benzer bir yön-
temle baflka bir noktada tekrar oluflturuldu-
¤unda art›k kat› parçalar›n ›fl›nlanmas›ndan
bahsedilmeye baflland›. Bu hedefe de ad›m
ad›m yaklafl›lmaya çal›fl›l›yor. Bilim adamla-
r›n›n flimdiki hedefi, tam bir atomu ›fl›nlaya-

‹smi gündeme geldi¤inde, onu insanl›¤a tan›tan Star Trek (Uzay Yolu) dizisi

ile birlikte an›lmamas› imkans›z olan ›fl›nlanmayla süper bilgisayarlar 

gelifltirilebilecek. Peki insan› ›fl›nlamak ne zaman mümkün olacak?

Ifl›nlanma Gerçek mi Oluyor?

Ifl›nla Bizi Scotty

Hi-tech Ürünler:
Yeni teknoloji ürünleri

Robotlar›n Geliflimi:
Ak›ll›, ö¤renebilen robotlar
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bilmek. Böylece bir gün, kalem, ka¤›t,
kutu, masa, sandalye ve elbette posta
zarflar›n› da ›fl›nlamak mümkün ola-
cak. Zira bir atomu tam olarak ›fl›nla-
mak mümkün olursa, o atomlar›n bir-

leflmesi ile oluflan kat› parçalar› da
›fl›nlamak, art›k sadece bir zaman
problemi. Yine de bir insan›n ›fl›nlan-
mas›n›n hala çok uzak oldu¤u konu-
sunda herkes hemfikir. 

‹nsan› oluflturan atomlar›n say›s›n›n
28 s›f›rl› (yani milyar x milyar x milyar)
boyutlarda olmas›, engellerden biri. Bu
kadar çok say›da atomu hesaplayabile-

cek ve hesaplar do¤ru bile olsa atomla-
r› yok ettikten sonra tekrar oluflturur-
ken, bir tek atomun yerini bile di¤eri ile
kar›flt›rmayacak bir bilgisayar yaratma-
n›n mümkün olmad›¤›n› hat›rlamak la-
z›m. Hesaplaman›n mümkün olmas›
için, kabaca, ›fl›k y›l› kadar zaman ge-
rekti¤i konusunda herkes hemfikir,
ama esas sorun insan›n atomlar›n› he-
saplayabilecek bir ifllem gücüne ulafl-
mak de¤il. 

Ifl›nlanman›n yak›n gelecekte, bu-
gün yaflayan insanlar için ifade edece¤i
anlam, evrenin bir di¤er noktas›na sa-
niyeler içinde seyahat etmek olmaya-

cak, ama insanlar masalar›n›n üzerinde
belki yeni bilgisayarlar görebilecek, qu-
antum bilgisayarlar ile tan›flabilecek,
bilgisayarlar›n al›fl›lagelmifl ikili sistem-
lerden, bit’lerden, atomlar›n ›fl›nlanma-
s› ile oluflan “Qubit”li sistemlere geçti-
¤ine, bugünkü bilgisayarlardan yüzbin-
lerce kat daha h›zl› ifllem gücüne sahip
oldu¤una tan›kl›k edebilecekler. Bir
atomu bir noktadan di¤erine ›fl›nlamak
mümkün oldu¤unda -ki bilim adamlar›
bunun birkaç y›l içinde gerçekleflmesini
bekliyorlar- ifllemcilere kablolar üzerin-
den elektrik sinyalleri göndermek yeri-
ne, her biri bafll› bafl›na birer ifllemci
olan atomlar ›fl›nlanacak. Üzerlerinde

bir ve s›f›rlardan oluflan kodlar yüklü
atomlar, bilgisayarlar›m›z›n içinde ›fl›n-
land›kça inan›lmaz ifllem güçleri ortaya
ç›kacak. ‹lk aflamada belki bu bilgisa-
yarlar masaüstüne inemeyecek elbette,
ama bu inan›lmaz ifllem gücü ile bugün
belki hayal bile edilemeyen yeni olas›-
l›klar, yeni geliflmeler de gündeme ge-
lecek. 

‹nsan› ›fl›nlamak veya klonlamak
Ancak, bir noktada atomlar›na ayr›flt›-
rarak yok edilen bir canl›y› baflka bir
yerde saniyeler içinde yeniden vücuda
kavuflturmak için gerekli olan teknolo-
jiler ve donan›mlar gelifltirildi¤inde, bu
bilginin kötü niyetle kullan›lmayaca-
¤›ndan da emin olmak gerekecek. fiid-
det sicili hiç de temiz olmayan insano¤-

lunun saniyeler içinde yeni insanlar ya-
ratma kapasitesini ordular kurmak için
kullanmayaca¤›n› bugün kimse
söyleyemez ama bilim adamlar›n›n ver-
dikleri o tahmini “bir ›fl›k y›l›” süre so-
nunda insanlar, bir canl›y› bir yerde öl-
dürüp, baflka bir yerde klonlayarak ye-
niden yaratman›n bugün düflünülmesi
bile a¤›r sosyolojik sonuçlar›n›, etik
problemlerini tart›fl›p çözümleyecek bi-
linç düzeyine ulaflt›¤›nda, belki ruhla-
r›ndaki fliddet dürtüsünden kurtulduk-
lar›nda, ›fl›nlanmay›, sadece posta kart-
lar› yollamak için  kullanman›n da h›zla
ötesine geçeceklerdir. ■

Cem fianc›, cemsanci@chip.com.tr

» Bilimadamlar›, insan› ›fl›nlaman›n

o insan› bir yerde öldürüp baflka bir yerde diriltmek

anlam›na geldi¤ini vurguluyorlar.

Quantum Parçac›klar›: Star Trek’teki
›fl›nlanma fantezisinin gerçek olabilmesini
sa¤layacak deneyler Quantum parçac›klar›
ile yap›l›yor.


