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nsanl›¤›n en eski sorular›n-
dan birisi "madde sonsuza
kadar bölünebilir mi" soru-
sudur. Aristo maddenin

özelli¤ini kaybetmeden sonsuza
kadar bölünebilece¤ini savun-
mufl, Demokritus gibi atomcu fel-
sefeciler ise atomun, maddenin
bölünmez, en küçük temel yap›
tafl› oldu¤unu savunmufllard›r.
20. Yüzy›l›n bafllar›nda, kuantum
mekani¤inin de geliflmesiyle, bu
soru da çözülmüfl oldu; madde-
nin özelli¤ini kaybetmeden son-
suza kadar bölünemeyece¤ini,
atom denilen temel yap› tafllar›n-
dan olufltu¤unu ö¤rendik. Ancak
Demokritus’tan farkl› olarak, her
ne kadar maddenin temel özellik-
lerini tafl›yan en küçük parçac›k
olsa da, atomun da bir içyap›s›

oldu¤unu biliyoruz. Atom’un orta-
s›nda proton ve nötronlardan olu-
flan çekirdek bulunmaktad›r. Bu
çekirdek etraf›nda ise gezegen-
lere benzer yörüngelerde dönen
elektronlar bulunmaktad›r. Ato-
mun içinin %99 ‘dan fazlas› bofl-
tur, bu öyle bir boflluktur ki, bugü-
ne kadar yaflam›fl bütün insanla-
r› asl›nda bir küp flekere s›¤d›ra-
biliriz.  

Ancak çekirdek etraf›nda dö-
nen elektronlar›n, günefl etraf›n-
da dönen gezegenlerden önemli
bir fark› vard›r. Kuantum mekani-
¤ine göre elektronlar herhangi bir
enerjiye sahip olamazlar, elek-
tronlar sadece belirli diskrit ener-
ji yörüngelerinde bulunabilirler.
Bunu daha iyi anlamak için elek-
tronlar›n çekirdek etraf›nda bir

merdivene t›rman›p indi¤ini dü-

flünelim. Elektronlar sadece ba-

samaklarda bulunabilirler. Onlar›

basamaklar aras›nda bulmak

mümkün de¤ildir. Gezegenler gi-

bi “klasik” parçac›klar bir enerji

seviyesinden di¤erine geçtikle-

rinde, aradaki bütün de¤erleri

alabilirler. Merdiven örne¤imize

dönersek, diyelim ki parçac›k N.

basamakta olsun, N+1. basama-

¤a hareket etti¤i zaman klasik

parçac›k, aradaki boflluktan ge-

çip N+1. basama¤a bu flekilde

ulaflacakt›r. Di¤er taraftan elek-

tron gibi kuantum mekani¤i yasa-

lar›na tabi parçac›klar, N. basa-

maktayken, aniden ortadan kay-

bolup, aradaki bölgeden geçme-

den direk N+1. basamakta orta-

ya ç›karlar. ‹flte elektronlar›n bu

s›çramas›na "Kuantum S›çrama-
s›" denir. Elektronlar bir üst sevi-
yeye geçerken ortamdan bir fo-
ton emerler, di¤er taraftan bir alt
seviyeye geçerken ortama bir
adet foton yayarlar.  Foton en kü-
çük ›fl›k huzmesidir. Atom’un bu
garip yap›s› olmasa, di¤er bir de-
yiflle elektronlar Newton yasala-
r›na tabi olsalard›, atomlar karar-
l› olamaz, saniyenin milyarda bi-
rinden az bir zamanda elektron-
lar çekirde¤e çarpard›. Tabi bu-
nun sonucunda kararl› atomlar
oluflamaz, yaflam ortaya ç›kama-
yaca¤› için siz bu sat›rlar› okuya-
mazd›n›z. Yani atomun bu yap›s›
oldu¤u için çok flansl›y›z.

Kuantum s›çrama kavram›
genel olarak elektronun bir enerji
seviyesinden di¤er enerji seviye-
sine geçmesi için kullan›lsa da,
bunu daha genel anlamda, bir
parçac›¤›n bir yerde ortadan kay-
bolup baflka bir yerde ortaya ç›k-
mas› için kullananlar da vard›r.
Kuantum mekani¤ine göre bir ci-
sim bir yerde ortadan kaybolup
baflka bir yerde ortaya ç›kabilir.
Afrika’daki bir aslan›n aniden
odan›zda belirme ihtimali s›f›r de-
¤ildir, pekâlâ böyle bir fley olabi-
lir. Bu durum sizi korkutmas›n, zi-
ra böyle bir fley mümkün olsa da,
gerçekleme ihtimali imkâns›za
yak›nd›r. Büyük bir cismin bu tarz
bir “kuantum s›çramas›” yapmas›
evrenin yafl› göz önüne al›nd›-
¤›nda çok çok düflüktür. Bu du-
rum ancak elektron gibi küçük
parçac›klarda gerçek manada
gözlemlenebilir.

Ancak “Kuantum S›çramas›”
tabiri özellikle popüler kültürde
farkl› bir anlamda kullan›lmakta-
d›r. Çeflitli sözde kuantum uz-
manlar› Kuantum S›çramas›n›
kullanarak insanlara istedikleri

Kuantum S›çramas›
Enis Doko
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fleyleri elde etmeyi ö¤retebile-

ceklerini, insanlar›n daha mutlu

bir yaflam yaflamalar›n› sa¤laya-

bileceklerini iddia ederler. Bu

sözde kuantum uzmanlar› ilk

baflta bizim yukarda anlatt›¤›m›z

bilimsel gerçekleri anlatmakla ifle

bafllarlar. Daha sonra da ›fl›k

parçac›¤› olan fotonun asl›nda

duygu yo¤unlu¤u içeren bir dü-

flünce oldu¤unu iddia ederler. Bu

kiflilere göre kifli korktu¤u zaman

vücudumuzdaki elektronlar bir

üst seviyeye s›çrar ve tekrar eski

seviyelerine geri döndüklerinde

etrafa yayd›klar› fotonlar arac›l›¤›

ile korktu¤umuz fleyin bafl›m›za

gelmesini sa¤larlar. Di¤er taraf-

tan olumlu düflünce yo¤unlu¤u

tafl›yan fotonlar yayarsak, olumlu

bir hayat yaflar, istediklerimizi el-

de ederiz. Bu iddialar›n kuantum

teorisi ve modern fizikle uzaktan

yak›ndan alakas› yoktur. Foton-

lar›n düflünce oldu¤u iddias›n›n

hiçbir bilimsel temeli yoktur. Ayn›

flekilde kifli korktu¤u ya da sevin-

di¤i zaman vücudunda elektron-

lar›n bir üst seviyeye s›çrad›¤›n›

gösteren hiçbir çal›flma olmad›¤›

gibi, bunu sa¤layabilecek bir me-

kanizma da mevcut de¤ildir. Yu-

kar›da da bahsetti¤imiz gibi elek-

tronlar›n bir üst yörüngeye ç›k-

malar› için, yüksek enerjili foton-

lar taraf›ndan uyar›lmalar› gerek-

mektedir. Korku, sevinç, hüzün

gibi duygular›n ise böyle milyon-

larca foton üretti¤ini iddia etmek

bilimsel aç›dan mümkün de¤ildir.

Bunu do¤ru kabul etsek bile ya-

y›lan fotonlar korktu¤umuz fleyi

nas›l gerçeklefltiriyor sorusuna

bilimsel ya da akli bir cevap ver-

mek mümkün de¤ildir. Dahas›

atomlar›n bu foton korku fotonu,

bu foton sevgi fotonu fleklinde bir

alg›ya sahip olduklar›n› iddia et-

mek de gene ne akli ne bilimsel

aç›dan mümkün de¤ildir. Baz›

sözde kuantum düflünce  uzman-

lar› bu s›çrama yöntemi ile bafla-

r›l› oldu¤umuz paralel evrenlere

ç›kabilece¤imiz, gerçekli¤i yeni-

den infla edebilece¤imiz gibi, bi-

lim kurgu s›n›rlar› içerisinde bile

savunulmas› güç iddialar ortaya

atmaktad›rlar. Hangi aç›dan ba-

karsan›z bak›n söz konusu iddia-
lar bilimsel olmaktan uzakt›rlar.
Bu insanlar New Age denilen ve
yeni yeni ortaya ç›kan bir mistik
ak›m›n temsilcileridir. New Age
ak›m› 1960l› y›llarda Bat›’da,
özellikle ABD’de ortaya ç›kan bir
yar›-dini düflünce ak›md›r. Dini
pratikleri a¤›rl›kl› olarak do¤u din-
leri, Gaia düflüncesi ve neo pa-
ganizmden etkilenmifltir. De¤erli
hocam, TÜB‹TAK eski baflkan›
Prof. Dr. Nam›k Kemal Pak’›n
New Age ak›mlar›n bilimsellik id-
dialar›yla ilgili kulland›¤› ve be-
nim çok sevdi¤im bir sözü vard›r:
“Bu adamlar›n iddialar› yanl›fl bi-

le de¤ildir”. Bu cümle her fleyi

özetlemektedir. Bilim tarihinde

testlere tabi tutulduktan sonra

yanl›fllanm›fl birçok iddia vard›r.

Ancak bu kuantum koçlar›n›n or-

taya att›¤›, kuantum düflünce

teknikleri tarz›ndaki iddialar yan-

l›fl bile olamamaktad›rlar. Zira or-

tada s›nanabilecek bilimsel bir id-

dia yoktur, sadece bilimsel tabir-

lerle ortaya at›lan bir sürü anlam-

s›z cümle vard›r.

Tarih boyunca sahtekârlar

farkl› k›l›klarla karfl›m›za ç›km›fl-

t›r. Bunlar bazen dini, bazen de

felsefeyi kendi amaçlar› do¤rultu-

sunda manipüle etmifllerdir. Bili-
min yayg›n ve kabul gören para-
digma oldu¤u günümüzdeyse
sahtekârlar ve f›rsatç›lar bilimin
arkas›na gizlenmifltir. Cin ç›kar-
ma, sihir gibi geleneksel kavram-
lar›n etkisini kaybetmesiyle, sah-
tekârlar ifllerini bu seferde de
enerji, kuantum s›çrama, boyut
atlama gibi bilimden çal›nma
kavramlarla görmeye çal›flmak-
tad›r. New Age ak›mlara mensup
bu insanlar›n büyük ço¤unlu¤u,
antik ça¤lardan beri var olan
sahtekârl›kla para kazanma sa-
nat›n›, “Yeni Ça¤”a tafl›maktan
baflka bir fley yapmamaktad›r.

do Yas


