
KUANTUM KURAMI VE 
BİLİNÇ



I. Fizik ve Bilinç
• Bilinci anlamak, varlığa dair en temel soruların yanıtı

aynı zamanda. Ben neyim? İnsan nedir? Hayat nedir? 
sorularının yanıtı, bilincin açıklanmasıyla yakından 
ilgili. 

• Bilinç Fizikle açıklanabilir mi?
• Fizik, evrende var olan bütün maddi varlıkların ortak 

yasalarını inceleyen bilim. Ancak maddi olmayan 
öznel/psikolojik olayları, yani bilinci, kapsamı içine 
almıyor, daha doğrusu alamıyor.

• Uzay-zamana dağılmış madde ve enerjiden oluşan 
evren dışında bir fiziksel dünya tahayyülü
geliştirebilmiş değiliz.



Fizik ve Bilinç

• Fiziğin bu uzay-zamana dağılmış madde-enerji modeli, 
işin içine bilincin girdiği durumlara, yani duygu, düşünce 
gibi öznel / psikolojik olaylara uygulanamıyor. 

• Bilinç öğeleri uzayda bir yer kaplamıyorlar. Kaplasalardı
konumları bilinebilirdi.Konumlarının zamana göre 
değişimleri gözlenerek hareket yasaları çıkarılmaya 
çalışılabilirdi. Uzayda kapladıkları yerden şekilleri 
tanımlanabilirdi. Şekilleriyle içerikleri arasındaki 
bağlantılar araştırılabilirdi vs.

• Yani uzayda yer kaplasalardı, bilinç de fiziksel 
araştırmanın konusu haline gelebilirdi. Uzayda tanımlı
olmamaları bu olanağı ortadan kaldırıyor.



Fizik ve Bilinç

• Fizik, maddi evrene dair olguları açıklamak konusunda  
görelilik, elektromanyetik teori, istatistiksel fizik, Kuantum 
mekaniği gibi son derece başarılı kuramlara sahip. 

• Ancak kuantum  kuramı, evreni uzay-zamana dağılmış
madde ve enerji olarak kavrayan klasik bakış açısıyla 
örtüşmeyen, onunla kolay açıklanamayacak özellikler 
içeriyor. 

• Bu durum, fiziğin nasıl bir evren öngördüğüne dair de 
çözümsüzlüğe neden olmakta, çünkü alternatif bir fiziksel 
evren kavrayışımız yok.



Fizik ve Bilinç

• Kuantum kuramının bu özellikleri bir yandan fiziğin doğa 
anlayışında bir krize yol açarken, öte yandan bazı fizikçi 
ve felsefeciler tarafından bilinci dışarıda bırakmayan, 
bilinç ile maddeyi birleştirebilecek yeni bir fiziğin ipuçları
olarak görülüyor. 

• Bir büyük kriz aslında bir büyük problemin çözümünün 
habercisi olabilir mi?

• Önce kuantum kuramının söz ettiğimiz aykırı özelliklerini 
görelim.



II. Kuantum Kuramının 
Özellikleri:



1. Mikro-evren / Makro-evren Ayrımı

 Öncelikle şunu belirtmekte yarar var: Kuantum kuramı
ve bu kuramın birazdan açıklayacağımız özellikleri, 
çevremizde gördüğümüz nesneler için geçerli değil. 

 Kuantum kuramı, - süper akışkanlık gibi bazı istisnai 
durumları saymazsak - yalnızca boyutları çok çok küçük 
olan, atom düzeyindeki maddeler için geçerli. 

 Bunlar o kadar küçük ki, optik mikroskopla bile 
görmemiz mümkün değil.  Dolayısıyla bunları doğrudan 
algılayamıyoruz, ancak özel gözlem aletleriyle 
üzerlerinde birtakım ölçümler yapabiliyoruz.



Kuantum kuramının Özellikleri
mikro-evren / makro-evren ayrımı

• Normalde beklenen, atomların uyduğu fizik yasalarıyla, 
bu atomların oluşturduğu gözle görülebilir büyüklükteki 
maddelerin yasalarının temel olarak aynı olması.  Çünkü
sonuçta her ikisi de aynı madde, yalnızca miktarları
farklı. 

• Ancak öyle olmuyor, atom düzeyinde fizik yasaları farklı
işliyor. Kuantum fiziğinin geçerli olduğu atom seviyesinde 
maddelerin söz konusu olduğu duruma mikro-evren 
diyeceğiz. Klasik fiziğin geçerli olduğu ve çevrede 
gördüğümüz bütün maddeler içinse makro-evren terimini 
kullanacağız: 

• Mikro-evren: Kuantum yasalarının geçerli olduğu alan.
• Makro-evren: Klasik fizik yasalarının (görelilik dahil) 

geçerli olduğu alan 



2. Dalga Parçacık ikiliği

 Günlük hayatta gördüğümüz nesneler, herhangi bir anda 
uzayın belli bir bölgesinde yer alırlar, yani uzayda belli 
bir yer kaplarlar. Bunların yapıtaşları olan atomik 
parçacıkları da genellikle kafamızda ufacık tanecikler 
olarak canlandırırız. 

 Doğada, bu tanecikli yapı dışında bir de dalga olgusu 
var. Örneğin ses: Konuşurken ağzımızdan çıkan 
sözcükler, boğazımızdan fırlattığımız ve bizi 
dinleyenlerin kulağına giren ufak tanecikler değildir. Ses 
dalgadır; konuşurken gırtlağımız ses dalgaları oluşturur. 



Kuantum kuramının Özellikleri
Dalga parçacık ikiliği

 Dalga çıktığı kaynaktan bütün uzaya yayılan ve 
hareket halinde olan bir şeydir. Kaynağından 
uzaklaştıkça zayıflar. Ses dalgasını gözle göremesek 
de, gözle algılanabilir dalga örnekleri de mevcut. 
Örneğin, suya atılan taşın düştüğü noktadan dışarıya 
doğru yayılan su dalgaları gibi. 

 Dalga’nın önemli bir özelliği, iki dalga karşılaştıklarında 
iç içe geçmeleridir.

 Bunun aksine iki tanecik karşılaştıklarında birbirlerinin 
içinden geçmezler.



Kuantum kuramının Özellikleri
Dalga parçacık ikiliği

 İç içe geçen dalgalar  birbirlerini güçlendirebilir veya 
söndürebilir. Buna girişim denir.

 Örneğin iki su dalgası karşılaştıklarında, belli bölgelerde 
birbirlerini tamamen söndürüp yok edebilirler. Oysa iki 
tanecik karşılaştıklarında, birbirlerinin içine geçip 
birbirlerini yok etmeleri gibi bir şey söz konusu olmaz.

 Tanecik ve dalga, evrendeki madde ve enerjinin 
gözlediğimiz iki farklı var oluş şekli.



Kuantum kuramının Özellikleri
Dalga parçacık ikiliği

 Normalde, madde doğada dalga değil tanecik olarak var 
olduğu için, maddenin yapıtaşları olan atomların da 
tanecik modeline uymaları beklenir. 

 Ancak kuantum kuramının gelişmesiyle ortaya çıktı ki, 
atom altı parçacıklar hem tanecik hem dalga gibi 
davranıyorlar. 

 Daha doğrusu bazı koşullarda tanecik, bazı koşullarda 
dalga gibi davranıyorlar. 



3. Parçacıkların doğasının gözlem ile 
değişmesi:

• Mikro-evrende parçacıkların dalga veya tanecik olarak 
davranması bizim onları nasıl gözlemlediğimize bağlı. 

• Konumlarını gözlemlediğimizde bir tanecik olarak 
davranıyorlar, girişim yapmıyorlar. 

• Hareketlerini gözlemlediğimizde, yani hızlarını (daha 
doğru bir deyişle momentumlarını) ölçtüğümüzde birer 
dalga haline bürünüyorlar. 

• Bir anlamda biz neyi gözlemleyeceğimize karar verirken 
parçacıkların doğasını değiştirmiş oluyoruz. 

• Peki gerçekte, yani biz onu gözlemlemeden önce 
dalgamıydı yoksa parçacık mıydı? Bu sorunun yanıtını
bilmek kuantum kuramına göre olanaksız. Gerçekte ne 
olduğundan öte, dalga veya parçacık olarak 
nitelendirilebilecek bir doğaları var mı, bu bile kuşkulu. 



4. Süperpozisyon (üst üste binme)

 Yaşadığımız dünyada, her şeyin her hangi bir anda belli 
bir yeri vardır. Aynı anda birden fazla yerde bulunmazlar. 
Diyelim herhangi bir anda evde oturuyorken, aynı anda 
sinemada bir film izliyor olmanız mümkün değildir. Eğer 
böyle bir şey sözkonusu olsaydı, bütün dünya algımız 
altüst olurdu. 

 Ama kuantum kuramının geçerli olduğu mikro-evrende 
durum farklı. Bir parçacık, aynı anda birçok yerde 
bulunuyor, bir çok değişik hızla hareket ediyor ve birden 
fazla enerji durumunda bulunuyor olabilir. Daha doğrusu 
kuantum olgularını bunu kabul etmeden açıklamak 
oldukça zor. 

 Buna süperpozisyon (üst üste binme) hali diyoruz. 
 Ama bu süperpozisyon durumu, yalnızca onları

gözlemlemediğimiz zamanlarda olan bir şey. 



Kuantum kuramının Özellikleri
Süperpozisyon

 Gözlemlediğimiz anda, parçacığı bu birçok durumdan 
yalnızca birinde buluyoruz. Daha doğrusu, 
gözlemlediğimiz anda, süperpozisyon durumundan, belli 
tek bir duruma ani bir geçiş yapıyor. 

 Gözlem, süperpoziyon durumunu bozuyor. Ama yalnızca 
neyi gözlemliyorsak, onun süperpozisyon durumu 
kaybolmuş oluyor. 

 Örneğin, konumunu gözlersek, konumu tek bir konuma 
indirgeniyor, ama hızı bir çok hızın süperpozisyonu
oluyor. 

 Hızını ölçersek, o zaman da hızı belli bir değere 
sabitlenirken konumu bir çok yerde aynı anda bulunma, 
yani süperpozisyon haline geçiyor.  



Kuantum kuramının Özellikleri
Süperpozisyon

 Burada haklı olarak şu sorulabilir: madem hiçbir zaman 
süperpozisyon halinde gözlemleyemiyoruz, 
gözlemediğimiz zamanlarda süperpozisyon durumunda 
olduğunu nasıl biliyoruz? 

 Bunu gözlem yaptığımızda, elde ettiğimiz sonuçlardan 
çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçların mantıksal sonucu, 
iki ölçüm arasında üst üste binmiş durumda olması
gerektiğini gösteriyor. Bunu anlayabilmek için çift yarık 
deneyi iyi bir örnek. 

 Deneyde, üzerinde iki tane küçük delik olan bir engele 
doğru elektronlar diyelim sol taraftan teker teker  
fırlatılıyorlar. 



Kuantum kuramının Özellikleri
Süperpozisyon

 Karşıya geçen bir elektronun iki delikten birinden 
geçmesi gerektiğini düşünürüz, çünkü elektronlar 
bölünemezler, yarım elektron diye bir şey yoktur.

 Elektronların aynı zamanda dalga gibi davrandıklarını
görmüştük; delikten geçen elektron üzerinde gözlem 
yaptığımızda görüyoruz ki, bu tek elektron sanki her iki 
delikten birden geçmiş gibi kendisiyle girişim yapmış. 

 Her iki delikten aynı anda geçiyor olmasaydı girişim 
yapamazdı. Demek ki elektron engelden geçerken, hem 
birinci hem de ikinci delikten geçtiği durumların 
süperpozisyonu halinde bulunuyor.



Kuantum kuramının Özellikleri
Süperpozisyon

 Deliklere birer dedektör koyup hangi delikten geçtiğini 
görmeye kalkarsak, bu kez konumunu gözlemlemiş
olacağımız için süperpozisyon bozuluyor, yalnızca bir tek 
delikten geçtiğini gözlüyoruz ve girişim yok oluyor. 
Konumunu gözlediğimiz için dalga davranışını bırakıp 
tanecik olmaya başlıyor. Yani yukarıda söz ettiğimiz, 
bizim onu nasıl ölçtüğümüze göre doğasının değişmesi 
olgusuyla karşılaşıyoruz. 

 Bütün bu süreçte yine aynı soru karşımıza çıkıyor: biz 
ölçmeden önce dalga mıydı tanecik miydi?  Parçacıkların 
doğasının bizim onu gözlemlememizden bağımsız 
olması gerekmez mi? Biz onu gözlemlemediğimiz zaman 
elektron nasıl bir şeydir?

 Kuantum kuramı yanlış veya eksik değilse bu sorunun 
yanıtı yok.



5. Dalga fonksiyonu

• Kuantum kuramında kullanılan temel matematiksel araç
dalga fonksiyonudur. Dalga fonksiyonu yalnızca kuantum 
kuramında olan yeni ve çok özgün bir kavram. 

• Dalga fonksiyonuna bakarak bir atomik parçacığın 
tanecik halinde mi, dalga halinde  mi yoksa ikisi arasında 
bir formda mı olduğu anlaşılabilir. 

• Dalga fonksiyonu, parçacığın hangi fiziksel değişkenler 
için süperpozisyon halinde olduğu bilgisini de içerir. 

• Kuantum kuramına göre mikroevrensel sistemler için 
elde edilebilecek bütün bilgi dalga fonksiyonunda gizlidir. 
Bir sistemin dalga fonksiyonunu çözmek, o sistem 
hakkında varılabilecek son noktadır. 



6. Nedenselliğin Olmaması

 Dalga fonksiyonuna göre süperpozisyon halindeki 
değerlerin her birinin bir katsayısı vardır. Bu katsayılar 
ölçme sonucunda her bir değerin görülme olasılığını
verir.  

 Örneğin dalga fonksiyonuna göre parçacık diyelim 2 ayrı
konumda süperpozisyon halinde olsun; bunlardan birinin 
katsayısının olasılık değeri 2/3, diğerinin ki 1/3 olsun. 
Konum ölçtüğümüz anda  bu iki ayrı konumdan yalnızca 
birinde olduğunu göreceğiz. Bir çok ölçüm yaparsak 
ortalama olarak bunların 2/3’ünde ölçüm sonucu birinci 
konum, 1/3’ünde ise ikinci konum olarak 
gerçekleşecektir. 

 Ölçtükten sonra da parçacık artık o konumda olacak, iki 
ayrı konumda üst üste binme durumunda olmayacaktır. 



Kuantum kuramının Özellikleri
Nedenselliğin Olmaması

 Parçacığı bu iki olası konumdan hangisinde bulacağımızı
belirleyen nedir? 

 Günlük hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Her 
rastlantının da aslında bir nedeni vardır. Görünüşte 
rastlantısal olan bir olay incelendiğinde, o olayın 
olmasına neden olan bir neden sonuç zincirinin varlığı
görülür. 

 Ama kuantum kuramına göre, bir parçacığın gözlem 
sonucunda süperpozisyon durumunun bozulup belli tek 
bir değere atlama olgusunun bir nedeni 
bulunmamaktadır. Sanki tümüyle nedensiz ve 
rastlantısal bir olguymuş gibi görünmektedir. 

 Bu nedensizliği kabul etmediğini Einstein ünlü “tanrı zar 
atmaz sözüyle” dile getirmişti.  



7.Uzaktan anlık etki (EPR)

 Kuantum kuramının, kabullenmesi belki diğerlerinden de 
zor olan özelliği EPR olgusudur. 

 Daha önce bir parçacık üzerinde yaptığımız gözlemin o 
parçacığın doğasını değiştirdiğini görmüştük. Bu her ne 
kadar kabullenilmesi zor olsa da sonuçta gözlem 
yaparken bir şekilde o parçacıkla etkileşime giriyoruz. Bu 
etkileşimin o parçacığın doğasını nasıl değiştirdiğini 
açıklamak zor da olsa en azından böyle bir etkileşimin 
rol oynadığını düşünmek makul görünüyor. 



Kuantum kuramının Özellikleri
EPR

 Ancak birden fazla parçacık söz konusu olduğunda 
parçacıkla doğrudan etkileşime girmeden de benzer 
olgularla karşılaşıyoruz. 

 Kuantum kuramında iki veya daha çok parçacık, bir 
araya geldikleri bazı özel durumlarda ortak bir dalga 
fonksiyonuna sahip olabilirler, öyle ki bu dalga 
fonksiyonuna göre bu parçacıklar birbirinden ayırt 
edilemezler, sanki tek bir parçacıkmış gibi davranırlar. 
Buna dolaşıklık (entanglement) durumu deniyor. 

 Tek bir dolaşıklık durumu yok, değişik dolaşıklık 
seçenekleri var.



Kuantum kuramının Özellikleri
EPR

• EPR düşünce deneyi: 

• İki parçacık üzerinde, birbirlerine göre konumlarının ve 
birbirlerine göre hızlarının belli olduğu ancak tek tek 
kendi konum ve hızlarının tamamen belirsiz olduğu bir 
dolaşıklık durumu yaratılabilir.

• Bu şekilde hazırlanmış bir dolaşık parçacık çifti karşıt 
yönlere doğru bilinmeyen bir hızla hareket edebilirler ve 
birbirlerinden çok uzaklara gidebilirler. 



Kuantum kuramının Özellikleri
EPR

• Bu parçacıkların bir tanesinin konumunu gözlediğimiz 
varsayalım. Bunun sonucunda birinci parçacığın yeri 
tesbit edilmiş olacak ve bir tanecik gibi davranacak. 
Ancak her iki parçacığın birbirlerine göre konumu 
bilindiğinden, ikinci parçacığın da konumu otomatik 
olarak belirlenmiş olacak. Konumu belli olduğundan 
ikinci parçacık da bir tanecik olarak davranmaya 
başlayacak. 

• Konum ölçmekten vazgeçip birinci parçacığın hızını
ölçersek, aynı şekilde birinci parçacıkla birlikte ikinci 
parçacığın da hızı belirlenmiş olacak ve her iki parçacık 
da birer dalga gibi davranacak.



Kuantum kuramının Özellikleri
EPR

• Bu durumda, ikinci parçacığa hiç dokunmadığımız halde, 
kendisinden çok uzakta bulunan birinci parçacık üzerinde 
yapılan ölçüm ikinci parçacığı etkilemekte ve onun 
doğasını değiştirmektedir. Bu etki ışık hızı sınırına tabi 
değildir, anında gerçekleşmektedir. 

• Kuantum kuramının böyle bir durum öngördüğünü ilk kez 
Einstein, Podolski ve Rosen birlikte yazdıkları makalede 
(EPR makalesi) göstermişlerdi. Einstein bunun fiziksel 
olarak mümkün olamayacağına inandığından kuantum 
kuramında bir yanlışlık veya eksiklik olduğunu iddia 
etmişti. 

• Ne var ki daha sonra bunun kuantum kuramının 
yanlışlığının bir sonucu değil, gerçek bir olgu olduğu 
deneylerle de doğrulandı.



Kuantum kuramının Özellikleri
EPR

• Kuantum kuramının bu sonuçlarını açıklamak için değişik 
yaklaşımlar öne sürülmüştür. Bunlardan başlıca üçünü
şöyle sıralayabiliriz:

• 1. Süperpozisyonlar gerçek değil. Aslında parçacıklar 
her zaman birer tanecik, dalga değil. Süperpozisyon
varmış gibi görünmesinin nedeni kuantum kuramında 
eksik olan fazladan bir etki. (Gizli değişken fikri / David
Bohm).

• 2. Mikro evrende parçacıklar gerçekten süperpozisyonlar
halinde bulunuyor, makro evren düzeyine geçerken bu 
tek bir konuma dönüşüyor (R. Penrose vb.):

• 3. Mikroevrende parçacıkların konumu diye bir şey 
tanımlı değil; konum, hız gibi kavramlar ölçüm 
sonucunda oluşturulurlar. (Kopenhag yorumu). 



III. Kuantum Bilinç Teorileri

• Kuantum kuramının sağduyuyla ve klasik bilim 
anlayışıyla çelişen özellikleri, kimileri tarafından bilinci 
açıklayabilecek yeni bir fizik için umut olarak da 
görülmüştür. 

• Bu bölümün konusu kuantum kuramıyla bilinç arasında 
bağ kurmaya çalışan varsayımlardan başlıcalarını
açıklamak olacak.

• 3 varsayım ele alınacak: 1. R. Penrose, 2. David Bohm, 
3. H. Stapp



R.Penrose: Bilincin Kaynağı Olarak Beyinde 
Kuantum Koherens Varsayımı

• Penrose bilinci açıklamaya çalışırken önce yapay 
zekayla insan bilincini karşılaştırıyor. Bilgisayarlara, 
onlara yazdığımız programlar aracılığıyla bazı bilgileri 
öğretebiliyoruz. Hatta satranç oynayan bilgisayarlar 
yapıyoruz ve bir zeka oyunu olarak görülen satrançta 
bilgisayarlar dünyanın en iyi satranç oyuncusunu 
yeniyor. 

• Bu durumda bilgisayarların insandan daha zeki 
olduğunu söyleyebilir miyiz? Bilgisayarın zekasıyla 
bilinçli insan zekası karşılaştırılabilir mi? Bizim bir şeyi 
anlamamız ile bilgisayarın onu anlıyormuş gibi 
davranması özünde aynı mı? Beyin, bilgisayardaki 
transistorler yerine nöronlarla çalışan devasa bir 
bilgisayara indirgenebilir mi? 



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Bilgisayarların çalışması, elektrik akımının geçmesi 
veya geçmemesine dayalı bir mekanizma yoluyla  
depolanmış bilgilerin, tanımlanmış prosedürler 
aracılığıyla işlenmesi  şeklinde oluyor. Algoritmik bir 
çalışma şekli var. 

• Penrose bilgiyi bu şekilde depolama ve işleme 
yöntemini komputasyonel (hesaba dayalı) olarak 
adlandırıyor. Komputasyonel olmayan bildiğimiz bir 
bilgi saklama ve işleme yöntemi yok.

• Beyindeki nöronların da benzer şekilde elektrik 
akımının geçmesi veya geçmemesi ilkesine dayanarak 
iş gördükleri düşünülürse beynin de çalışma ilkesi de 
komputasyonel mi? Eğer değilse beynin bilme ve 
anlama yöntemi nedir?



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• İnsan zihninin çalışması da bilgisayarlar gibi klasik 
komputasyona indirgenebilirse,  bilgisayarlardan 
bildiğimiz anlamda bilinçli varlıkların ortaya çıkması
mümkün görünüyor. 

• O zaman yeterince karmaşıklaşmış nöral ağlarla 
donatılmış bilgisayarlarda bilincin çıkabileceğini 
bekleyebilir miyiz? 

• Bu sorulara Penrose’un yanıtı hayır: İnsan zihninin 
çalışması komputasyonel değil ve bilgisayarların 
çalışmasına indirgenemez.

• Bunun için gödel kanıtlaması da dahil bir dizi argüman 
sunuyor. 



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Bilgisayarların algoritmik işleyişi dışındaki bu başka 
çalışma şekli nedir? Nasıl bulunabilir?  

• Klasik fizikte klasik  komputasyona dayalı olmayan bir 
işleyişi bulmak mümkün görünmüyor. Acaba kuantum 
mekaniğinin sıra dışı özelliklerinde bu komputasyonel
olmayan  işleyişi bulabilir miyiz  sorusunun yanıtını
araştırıyor.



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• 1980lerden sonra ortaya çıkmaya başlayan kuantum 
komputasyon diye bir kavram var. Burada kuantum 
süperpozisyonları kullanılıyor. 

• Bir bit bilgi, klasik olarak bir şeyin doğru veya yanlış
olmasına karşılık gelir. Kuantum komputasyonda ise 
doğru ve yanlış seçenekleri süperpozisyon halinde 
birlikte yer alıyorlar. 

• Henüz uygulama alanı sınırlı olan kuantum 
komputasyon şimdiye dek klasik computationdan
radikal olarak farklı bir sonuç vermiyor. Klasik 
komputasyonla çözülemeyip de kuantum 
komputasyonla çözülen bir problem yok. Ancak bazı
özel problemlerin çözüm zamanını çok kısaltabiliyor. 
Bu da özünde niteliksel bir fark yaratmıyor.



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• O zaman beyinde nöronlarda depolanan bilgi kuantum 
komputasyonuyla işlense bile, bilincin açıklanmasında 
yeni bir ufuk açması mümkün görünmüyor.

• Penrose, bunun yerine beynin işleyişindeki temel 
birimin nöronlar değil, her nöronda 10^7 adet bulunan 
tubulin molekülleri olduğunu varsayıyor. 

• Bu tubulin moleküllerinin de iki konumu var ve bunların 
konum değiştirme süresi nöronlardan 10^6 kez daha 
hızlı. 

• Bunun birinci avantajı nöronlara göre çok daha fazla 
(10^13 kat daha fazla) kapasiteye olanak tanıması. Bu 
bir avantaj olsa da, elbette esas sorunumuz kapasite 
değil.



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Kuantum davranışları ancak çok küçük, molekül 
seviyesindeki  ölçekte ortaya çıkıyor. Nöronlar ise 
kuantum seviyesinde işleyişin geçerli olamayacağı
kadar büyük yapılar. 

• Tubulin molekülleri kuantum işleyişinin geçerli 
olabileceği kadar küçük. Ancak tubulin moleküllerinde 
kuantum komputasyon mümkün olsa bile, kuantum 
komputasyon’ın kendi başına klasik komputasyondan
niteliksel bir farkı bulunmadığını gördük. 

• O zaman tubulin modeli nasıl işe yarayacak? Burada 
işin içine kuantum koherens olgusu giriyor.



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Kuantum koherens çok fazla sayıda parçacığın ortak 
bir kuantum durumunda olması olarak tanımlanabilir. 
Bu durumdaki parçacıkların ortak bir dalga fonksiyonu 
vardır ve birbirlerinden ayırt edilemezler. Sanki tek bir 
parçacıkmış davranırlar. Düzenli bir şekilde 
dolaşıklaşmış (entangle olmuş) parçacıklar sürüsü
olarak düşünebiliriz. 

• Bose Einstein yoğunlaşması da süper iletkenlik, süper 
akışkanlık gibi bir kuantum koherens durumu ve yine 
aynen süper iletkenlik ve süper akışkanlık gibi mutlak 
sıfıra yakın sıcaklıklarda gözlenebilen bir durum.

• Bir sistemin kuantum koherens durumunu 
koruyabilmesi için dışarıyla etkileşiminin yok denecek 
kadar az olması gerek, aksi takdirde dışarıyla etkileşim 
sırasındaki enerji alışverişi bu durumu kolaylıkla 
bozabilir. 



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Canlı hücre gibi mutlak sıfıra göre oldukça sıcak 
ortamlarda kuantum koherens ya da Bose Einstein 
yogunlaşması olmaması beklenir. 

• Ancak kuantum koherense durumundaki parçacıkların 
dış çevreden çok iyi yalıtıldığı durumlarda ortam 
sıcaklığı yüksekse bile koherens durumunun oluşacağı
yönünde düşünceler var. 

• Hücre içinde de böyle yalıtılmış bölgelerin 
bulunabileceği iddia ediliyor. 

• Tubulin moleküllerinin oluşturduğu mikrotubular
yapıların işte bu özelliğe sahip olabileceği, yakın 
çevresiyle arasında çok iyi bir izolasyon sağlayacak 
elektriksel ve kimyasal özelliklere sahip olabileceği 
iddia ediliyor.



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Tubulin moleküllerinin içinde bulunduğu ortam, içinde 
herhangi bir iyon bile bulundurmayan saf sudan 
oluşuyor. Vücut ısısında molekülleri rasgele titreşen bir 
su ortamının kuantum koherens durumuna izin 
vermeyeceği muhakkak. 

• Ama bu suyun bir kısmının “düzenli su denilen, 
moleküllerin rasgele titreşmeyip” düzenli, bir halde 
bulunduğu biliniyor, ama ne kadarının bu özelliğe 
sahip olduğu tartışmalı. 

• Eğer boru  biçimindeki mikrotubular yapının içi ve 
hemen çevresi bu düzenli su durumunda bulunuyorsa, 
belki bu ortam kuantum koherens durumunun 
bozulmadan sürmesine olanak tanıyabilir. 



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Komşu nöronlar aracılığıyla birbirine bağlanıp bütün 
beyni saran bu mikrotubular yapılar, hep birlikte bir 
kuantum koherense durumunda bulunuyorlarsa, bilince 
neden olan şey tam da bu ortak kuantum koherens
durumu olabilir. Hatta başka bir deyişle, bu kuantum 
koherens durmunun kendisi bilinç olabilir. 

• Eğer bilinç böyle bir kuantum koherens durumundan 
ortaya çıkıyorsa, beynin geneline yayılmış nöronlardaki 
tubulin molekülleri tek bir varlıkmış gibi hareket ediyor 
olacaklar. 

• Bu da bilinç konusunun en önemli sorularından biri 
olan kendimizi tek bir benlik olarak hissetme olgusunu 
açıklamış oluyor. 



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Beynin çok değişik bölgelerinde çok sayıda değişik 
nöral faaliyetler oluyorken benliğin nasıl olup da bir 
bütünlük arz ettiğini klasik fizikle açıklamak pek 
mümkün görünmüyor.

• Kuantum kuramının bilinç konusunu açıklamaya aday 
olarak görülmesinin en önemli nedenlerinden biri de, 
zaten bilincin bu holistik yapısıyla uyum içinde 
olabilecek EPR gibi holistik özelliklerinin olması.



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Penrose’un kuantumdaki parçacıkların davranışları
sorununu da gravitasyon ile açıklıyor. 

• Kuantum kuramına göre parçacıklar süperpozisyonlar
halinde bulunuyordu. Penrose bunu kabul ediyor. 

• Ancak bu birbirinden farklı durumlar farklı uzay 
zamanlara karşılık gelirler. Bu birden farklı uzay-
zaman bölgelerini tek bir uzay-zamanda birleştirmek 
mümkün değil. 

• Örneğin Schrödinger’in kedisi örneğinde kedinin ölü
olması ile canlı kalması bambaşka uzay-zaman 
durumlarına karşılık gelir. Yaşadığımız uzay-zaman 
bunlardan hangisi sorusu ortaya çıkar. 



Kuantum Bilinç Teorileri 
R. Penrose

• Penrose’a göre, bu nedenle mikro evrende varolan
süperpozisyonlar, makro evrende kendini gösterecek 
kadar büyüdüğünde, “doğa” bu süperpozisyonlardan
birini seçer. 

• Bu büyümenin ölçüsünün  ise plank scale olduğunu 
varsayıyor. Bu süperpozisyonların karşılık geldiği 
enerji büyüdükçe bu süperpozisyonlardan birinin 
seçilmesi için geçecek zaman kısalır. 

• Mesela bu bir elektron ölçeğinde milyonlarca yıl iken, 
milimetrenin yüzde biri boyutlarındaki küçücük bir su 
damlası için saniyenin milyonda biri kadar. 

• Penrose’a göre aslında mikroevren ile makroevren
arasındaki niteliksel bir fark yok, yalnızca 
mikroevrende süperpozisyonların bozulma zamanı çok 
uzun.



David Bohm:
“implicate order” varsayımı:

• David Bohm’a göre:
• Kuantum seviyesinde sistemler gerçek parçacıklardan 

oluşuyor. Elektronlar hem dalga hem parçacık değil, 
özünde birer parçacık.

• Bilinen fiziksel kuvvetlere ek olaraki bu parçacıklara 
etki eden özel bir kuvvet daha tanımlıyor: Kuantum 
potansiyeli.

• Bu kuantum potansiyelinin önemli bir özelliği, klasik 
potansiyellerin aksine uzaklıkla zayıflamıyor oluşu. 
Bilinen tüm fiziksel kuvvetlerin etkileri  kaynaklarından 
uzaklaştıkça zayıflar: Işık kaynağından uzaklaşıldıkça 
daha az aydınlatır, ses kaynağından uzaklaştıkça daha 
zayıf duyulur. 



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Oysa Bohm’un varsaydığı kuantum potansiyelinin 
şiddetinin bir önemi yok; o bir enerji kaynağı ve 
taşıyıcısı değil, bir bilgi taşıyıcısı. Önemli olan şiddeti 
değil, taşıdığı bilgi. 

• Bunu bir radyo yayınına benzetiyor, radyoya ulaşan 
sinyaller çok zayıf da olsa önemli değil; önemli olan o 
sinyallerin gücü değil, taşıdıkları kendilerinde 
kodlanmış ses bilgisi. O bilgiyi radyo bir kere antenleri 
aracılığıyla elde ettikten sonra, kendi içinde onu 
güçlendirip duyacağımız şiddete çıkarır. 

• Bohm buna “aktif bilgi” diyor. 
• Aktif bilgi halindeki kuantum potansiyeli, bir tanecikle 

modelleyebileceğimiz elektrona uygulanacak kuvvetleri 
belirliyor. Bu kuvvetlerin etkisi altında elektron 
karmaşık bir yol izliyor.



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Örneğin çift yarık deneyinde elektron bu iki delikten 
yalnızca birinden geçtiği halde, kuantum potansiyeli, 
her iki delik tarafından belirlenen girişimli bir desene 
sahip oluyor. 

• Kuantumda, elektronlarda gözlemlediğimiz dalga 
özellikleri aslında kuantum potansiyelinden 
kaynaklanıyor, yoksa elektronun kendisinin aynı
zamanda dalga olmasından değil. 

• Bu girişim desenli kuantum potansiyelinin etkisi 
altındayken elektronun konumunu ölçtüğümüzde, bir 
çok elektronun perdede bir girişim deseni 
oluşturduğunu gözlemliyoruz. 



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Kuantum potansiyeli elektronu ölçmek için 
oluşturduğumuz düzenek tarafından belirleniyor. O 
nedenle koyduğumuz düzenek elektronun nasıl 
davranacağını belirliyor.

• Aslında koyduğumuz düzenek elektronun kendi 
doğasını değiştirmiyor, o her zaman bir parçacık, ama 
düzenek kuantum potansiyelini değiştirerek elektronun 
hareketin belirliyor. 

• Biz de, koyduğumuzu düzeneğe göre elektronun 
davranışının değiştiğini gözlemleyerek, elektronun 
doğasını değiştirenin bizim düzeneğimiz olduğu 
yanılsamasına düşüyoruz.



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Bohm’un yaklaşımı, kuantum kuramına, 
gözlemleyemediğimiz yeni bir kavram – kuantum 
potansiyeli kavramı- ekliyor. Böylece atom altı
parçacıkların da bildiğimiz nesneler gibi uzayda ve 
zamanda yer kaplayan, hayal edilebilir, kavranabilir 
nesneler olarak tanımlanmasına olanak sağlıyor. 

• Bu tür teorilere gizli değişken teorileri deniyor. 
• Bu teorilere göre kuantum kuramında atom altı

parçacıkların sanki belli bir varlıkları yokmuş gibi 
görünmeleri veya uzay zamandaki hareketlerinin 
tanımlamaması gibi durumlar, aslında kuramda ki bir 
eksiklikten kaynaklanıyor. 



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Buna göre şu anki kuantum kuramında görünmeyen 
gizli kalmış eksik bir takım parametreleri, değişkenleri 
ekleyerek problemi çözebiliriz.  Böylece mikroevren ile 
makroevren arasındaki anlaşılmaz uçurum ortadan 
kalkar. 

• Bohm’un yaklaşımı, görünenin altında, ilk bakışta 
tahmin edemeyeceğimiz bambaşka yapıların, 
bambaşka nedenlerin olabileceğine vurgu yapıyor.

• Anlaşılmaz görünen bir olgunun, ilk bakışta görünmese 
de yaratıcıkla, hayal gücüyle makul açıklamaları
olabileceğini göstermesi bakımından ilginç. 



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Elbette burada önemli sorun bu açıklamaların 
gerçekliğine dair bir takım kanıtların bulunması.

• Eğer bu açıklamalar, yeni varsayımlarla teoriyi 
kalabalıklaştırıyorsa, bu çok makul karşılanmaz. Yeni 
varsayımlar ancak aynı zamanda teoriyi sadeleştirirse 
hemen kabul edilirler (Örneğin Einstein’in özel görelilik 
kuramı). Aksi takdirde kabul edilmeleri için bu 
açıklamaların yeni öngörülerde bulunması ve bu 
öngörülerin deneysel olarak doğrulanması beklenir.



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• EPR’de karşılaştığımız, birbirinden uzaktaki 
parçacıkların birbirlerinden anlık olarak etkilenmeleri 
olgusu, bu parçacıklarından birbirlerinden ayrık 
nesneler olarak düşünülmesinde bir eksiklik olduğu 
kuşkusunu uyandırıyor. 

• Bilimin genel yöntemi herhangi bir olguyu parçalarına 
ayırıp her bir parçayı analiz ederek buradan bütüne 
ulaşmak şeklinde. Nesnelerin parçalardan oluştuğunu 
ve her bir parçayı bilirsek bütüne ulaşacağımızı
varsayarız. 

• EPR’ deneyindeki iki elektronu, her birinin ayrı bir 
varlığı olan iki ayrı parçacık olarak düşünürüz, ancak  
EPR deneyinin sonucu bu tür bir yaklaşımla çelişiyor.



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Parça ve bütün arasındaki ilişkinin bu kadar mekanik 
olmayabileceği, aslında her parçanın bütünün 
toplamından bir şeyler barındırabileceği şeklindeki 
holistik düşünce kuantumla birlikte güç kazanmaya 
başladı.

• Bohm’da bu holistik düşünce “implicate order”
kavramıyla kendini gösteriyor. “Implicate order” evrenin 
küçük bir parçasının bütün evrene dair bilgiyi 
içerebilmesine işaret ediyor.

• Bohm, günlük hayatımızda gördüğümüz, her şeyin 
birbirinden ayrı nesneler olarak kendini gösterdiği, her 
parçanın bir diğerini  ancak sonlu hızdaki fiziksel 
kuvvetlerle etkileyebildiği düzene ise “ explicit order”
diyor. 



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Bilgi “implicate order”da “sarmalanmış”(enfolded) 
olarak bulunuyor. Evrenin her küçük parçasında 
evrenin tamamına dair bilgi bu şekilde sarmalanıp 
katlanmış durumda. “Explicite order”da ise bu bilgi, 
katları açılarak ortaya çıkıyor. 

• Fourier transformu (FT) bunun için iyi bir matematiksel 
model. Örneğin bir resmin Fourier transfrormunu
alırsak, yeni resmin her bir parçası, asıl resmin 
bütününe dair bilgi verir. Parça ne kadar küçükse bu 
bilgi detaylardan o kadar yoksundur. 

• Asıl resmin her bir parçası resmin bir bölgesine dair 
tam detaylı bilgi verirken resmin bütününe dair bir bilgi 
vermez. FT’nin her bir bölgesi ise resmin tamamına 
dair ayrıntıdan yoksun bilgi verir. Bölge genişledikçe 
ayrıntılar ortaya çıkmaya başlar.    



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Bohm, makro-evrende neden kuantum davranışını
görmüyoruz sorusunu, kuantum potansiyelinin büyük 
nesneleri etkilemek konunda zayıf kalmasıyla açıklıyor. 
Örneğin yayının çok zayıf olup radyonun çekmemesi 
olarak düşünebiliriz bunu. 

• Bu bakış açısına göre aslında bütün evren bir bütün, 
ve bütün parçaları aslında mesafe tanımaksızın 
birbirleriyle içsel bir ilişki halinde. Nesneleri birbirinden 
ayrı ayrı lokalize olmuş, birbirleriyle ancak mesafeler 
üzerinden sonlu hızlarla etkileyen şeyler olarak görmek 
bir yanılsama. 

• Daha doğrusu gerçeğin tamamını değil de bir kısmına 
ulaşabiliyor olmamız nedeniyle eksik bilgiden 
kaynaklanan bir yanılgı.



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Örneğin bir toplu dans koreografisinde dansçılar, 
düzenli estetik bir bütün oluşturacak şekilde hep 
birlikte hareket ederler. 

• Her dansçı önceden aynı koreografiyi bildiği için dans 
sırasında birbirleriyle haberleşmeye gerek görmeden  
uyumlu bir dans sergilerler. “Implicate order” evrendeki 
böyle bir uyuma karşılık geliyor.

• “Explicite order” ise, böyle bir koreografi olmadan, her 
bir dansçının diğerlerinin ne yaptığına bakıp ona göre 
hareketini belirlemesine benziyor. Fiziksel evrende 
alışık olduğumuz durum bu. 



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Eğer dansçıların daha önceden öğrendikleri bir 
koreografi olduğunu bilmesek, hepsinin bir uyum 
içerisinde aynı anda birbirini bütünleyen hareketlerini 
açıklayamazdık. 

• Bohm, atom altı parçacıkları etkileyen kuantum 
potansiyelini böyle bir dans koreografisine benzetiyor. 
EPR deneyinde, parçacıkların tek bir bütünmüş gibi 
davranmasını sağlayan da  kuantum potansiyelinde 
kendini gösteren aktif bilgi.



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Bohm’un akvaryum örneği: 
• Bir akvaryum ve onu birbirine dik iki ayrı açıdan gören 

kameraları düşünelim. Bu iki kameranın görüntüsünü
iki ayrı ekrana yansıtalım. İki ekranda gördüğümüz 
görüntü farklı da olsa, doğal olarak eşzamanlı ve 
birbirleriyle uyumludur. 

• Evrende gördüğümüz bireysel olaylar, bu ekrandaki 
görüntülere benzerler. Aslında birbirleriyle bizim açıkça  
göremediğimiz bir ilişki içerisindedirler. Aynı şeyin 
değişik açılardan görüntüleridir bir bakıma. “İmplicite
order” işte bu ilişkiye benziyor.  



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Doğada “explicit order”dan başka bir şey olmadığı
düşünüldüğünde, bu iki görüntünün kaynağı arasındaki 
içsel bağlantıyı görülemez. Uzayda birbirinden ayrık 
duran nesnelerin, birbiriyle ilişkili olarak eşzamanlı
hareket etmesine şaşırtıcı olur. Bunlardan birinin 
diğerine neden olmasını beklenir.  

• Oysa bu ikisi aslında aynı hareketin iki ayrı izdüşümüdür. 
“İmplicate order” evrendeki olgular arasında böyle bir 
ilişkiye karşılık geliyor: Uzayda birbirinden farklı
konumlarda meydana gelen olayların, aslında tek bir 
olayın iki farklı izdüşümü olabileceğine işaret ediyor. 



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Bohm bilinç ve madde ilişkisini de aynı akvaryuma farklı
açılardan bakan iki ayrı kamera görüntüsü arasındaki 
ilişkiye benzetiyor: Buna göre bilinç ve madde aslında 
aynı gerçekliğin iki farklı görünüşü. 

• Insanda hem duyular aracılığıyla dış dünyadan akan 
bilginin beyinde “sarmalanmasından” kaynaklı bir 
“implicate order” mevcut, hem de bizzat vücudu oluşturan 
maddenin her madde gibi implicate order içermesinden 
dolayı “implicate order” devreye giriyor.



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• Küçük çalkalanmalar modeli:
• Kuantum kuramına göre bir sistemin bulunabileceği 

enerji seviyeleri belirlidir; her enerji seviyesinde 
bulunamaz. 

• Bu enerji seviyelerinde en düşüğüne “sıfır noktası
enerjisi” (zero point enerji) denir. 

• Gravitasyon alanına kuantum mekaniği 
uygulandığında, boşluğun bile belli bir sıfır noktası
enerjisi olması gerekir. 

• Bu enerji hesaplanmaya kalkılırsa, bilinen evrendeki 
maddenin oluşturduğu enerjiyle karşılaştırılamayacak 
kadar büyük olduğu görülür. 

• Buna göre aslında boşluk dediğimiz şey boş değil, bir 
enerji denizi. 
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• Buna göre, maddeye bu boşluk dediğimiz enerji 
denizinde ufak dalgalanmalar, çalkalanmalar olarak 
bakılabilir.

• Maddenin ufak dalgalanmaları bize “explicite order”a
uyuyor gibi görünse de aslında derindeki bu enerji 
denizi “implicate order” cinsinden anlaşılabilir.

• Bu şekilde düşünüldüğünde, büyük patlama da evrenin 
başlangıcı olarak değil, zaten var olan enerji denizinde 
bir kıpırdanma, bir çok küçük dalganın üst üste binerek 
küçük bir bölgede oluşturduğu büyük yoğun bir dalga 
olarak görülebilir. 
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• Hareket “implicate order”ın bir özelliği. Uzay, zaman 
nedensellik vb. gibi kavramlar ise “explicate order”a
dahil.  

• Bazı psikolojik araştırma sonuçlarının (Piaget vb.) 
uzay, zaman, nedensellik gibi kavramların bilinçte 
oluşumunun görece geç zamanlarda ortaya çıktığını
gösterdiğine dikkat çekiyor.

• Çocuklar önce uzay zaman ve nedensellik 
kavramlarını duyusal ve pratik deneyimlerle öğrenip, 
zamanla bunları mantık ve dil ile 
bağlantılandırıyorlarmış. 

• Oysa harekete dair farkındalık çocukta çok daha erken 
dönemde kendini gösteriyor. 

• Bohm’a göre bu da “implicate order”ın daha öncelikli 
ve baştan varolan bir şey olduğunun göstergesi.
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• Bohm’un modelinde:

Konum: “explicate”
Hareket: “implicate”
Tanecik davranışı: “explicate”
Dalga davranışı: “implicate”
Fizikteki konum uzayı: “explicate”
Momentum uzayı: “implicate”
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• Kuantum mekaniğindeki mikroevrensel nesneler, 
tanecik ile kuantum potansiyel alanının ayrılamaz bir 
birlikteliği olarak görülüyor. 

• Kuantum kuramındaki olağandışı olgulardan, Kuantum 
potansiyel alanı sorumlu. 

• Kuantum potansiyel alanı nesnel, aktif bilgi 
barındırıyor. Bu aktif bilgi bilincin öznel deneyimleriyle 
önemli paralelliklere sahip. 

• Bu benzerlik, bilinç ve madde arasında bir analoji 
kurmaya olanak sağlıyor.

• Düşünce de bir tür aktif bilgiye benzetiliyor.



Kuantum Bilinç Teorileri 

David Bohm

• İçinde bulunduğumuz duruma ait öznel bilgimiz, düşünce 
ve hislerimiz fiziksel durumumuzu belirliyor.

• Örneğin korktuğumuzda, endişeli olduğumuzda, veya 
neşeli olduğumuzda verdiğimiz farklı fiziksel tepkiler 
(nabzın yükselmesi, yüz kızarması vb. gibi). 

• Dalga şeklindeki aktif bilginin parçacığın yörüngesini 
belirlemesi gibi, duygu ve düşünce şeklindeki aktif bilgi 
de vücudumuzun tepkisini belirliyor, ona kılavuzluk 
ediyor 
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• Düşünce şeklindeki aktif bilgi genellikle anlık bir fiziksel 
değişim yerine deneyim, bilgi görgü şeklinde bir çok 
dolayımdan sonra hareketlerimize yön veriyor. Bunu 
ise zincirleme bir çok değişik aktif bilgi basamağının 
devreye girmesiyle açıklıyor.

• Her olayın bir aktif bilgi yönü bir de görece fiziksel 
yönü var. Bir basamakta fiziksel olan bir alt basmakta 
zihinsel(aktif bilgi) rolünde oluyor. Ve bu sonsuza 
kadar gidiyor.

• “İmplicate” ve “explicate order” bu şekilde sonsuz bir 
içiçe geçiş halinde yaşadığımız evreni oluşturuyorlar.



H.Stapp:
İdealist yaklaşım

• Kuantum kuramına pragmatik yaklaşımı benimsiyor. 
Buna göre dalga fonksiyonu herhangi bir gerçekliği 
temsil etmiyor. Atomik düzeyde herhangi gerçek 
nesnelerin varlığını da varsaymıyor. 

• Pragmatik yaklaşıma göre, bizim onu gözlememizden 
bağımsız olarak doğanın gerçekte nasıl davrandığını
sormak anlamsız. Fiziğin amacı yalnızca gözlem 
sonuçlarımızı açıklayacak modeller kurmak olmalıdır. 

• Buna göre dalga fonksiyonunun, yalnızca o parçacığın 
orada ölçülme olasılığını vermekten başka hiçbir 
anlamı yok. Kuantum kuramının kurallarına göre, bu 
olasılık değiştiği anda dalga fonksiyonunun da uygun 
şekilde anlık değişime uğradığını savunuyor.
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• EPR deneyinde dalga fonksiyonunun uzaktaki bir 
parçacığın algılanmasıyla anlık değişiminde şaşılacak bir 
şey görmüyor. Uzaktaki parçacığın algılanması, kuantum 
mekaniği kurallarına göre bu parçacığın algılanma 
ihtimallerini değiştirdiği için dalga fonksiyonu da 
değişiyor. Çünkü zaten dalga fonksiyonunun tek anlamı
bu olasılığı hesaplamamıza yardım eden araç olması.

 Kuantum kuramının Ortodoks yorumu olan Kopenhag 
yorumu gözlem yapmadan önce parçacıkların dalga mı, 
tanecik mi olduğu olduğu sorusunun hiçbir zaman 
yanıtlanamayacağını savunuyor. O bilgiye hiçbir zaman 
ulaşamayız. 
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 Parçacık hakkında bilgi sahibi olmanın tek yolu onun 
hakkında gözlem yapmak,  ancak kuantum kuramına 
göre gözlemin doğası, bize bu bilgiyi elde etme olanağı
tanımıyor. 

 Pragmatik yaklaşıma göre ulaşamayacağımız bir 
bilginin varlığını varsaymak için bir neden yok.  

 Kopenhag yorumu, yanıtı olmayan bu soruyu sormama 
tavrını benimsiyor. 

 Bu yorumu benimseyen Stapp ise daha da ileri giderek 
idealist bir evren düşüncesini varıyor. Nesnel bir 
gerçekliğin olmadığı, dış dünya fikrinin zihinsel bir 
kurgu olduğunu iddia ediyor.
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• Kuantum kuramında nedenselliğin olmamasına ve 
gözlem sırasında süperpozisyon halindeki olasılıklardan 
birinin gerçekleşmesine Stapp farklı bir yorum getiriyor. 

• Stapp’e göre her şeyin bir nedeni vadır. Ama her şeyin 
bir nedeni olması her şeyin önceden belirli olduğu 
anlamına gelmiyor. Yani determinizmi gerektirmiyor. 

• Her birinin belli bir gerçekleşme olasılığı bulunan 
süperpozisyonlardan hangisinin gerçekleşeceğine karar 
veren bir şey var: Zihin. Stapp’e göre zihin maddeden 
önce geliyor; madde zihni açıklayamaz, Zihin maddeyi 
açıklayabilir.
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• Fizik açısından superpozisyonlardan hangisinin 
gerçekleşeceği tamamen rastlantıya kalmış ,çünkü
fiziğin zihnin iradesini temsil etme olanağı yok. Zihnin 
işleyişi bilimsel bilginin dışında. 

• Zihnin işlevi yaratıcı eylemlerde bulunmak. Yaratıcı
eylemler sonucunda daha önce olmayan, yeni bir şeyler 
üretmek. 

• Varolan her şey zihnin yaratma süreci tarafından 
meydana getirilmiş.

• Fiziksel yasalarla tasvir edilen fiziksel dünya, zihnin 
evreninde, olma ihtimallerinden (eğilimlerden) oluşan bir 
yapıdan başka bir şey değil. Bu olma ihtimallerinden 
birisi, zihnin yaratıcı eylemiyle gerçek hale getiriliyor. 
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• Stapp’e göre, bir sistem eğer kendisinin dışında bir 
temsili olşturulup bu temsile ait yasalar geliştirilebilirse, 
ve bu yasalar aracılığıyla gelecekteki durumu önceden 
öngörülebilirse, bu sistem “dışsal” olarak belirlenmiş
demektir.

• Klasik fiziğin yasalarına uyan nesneler bu şekilde 
dışsal olarak belirlenmiş nesneler. 

• Bunun aksine böyle bir temsili üretilemeyen ve gelişim 
yasaları bulunamayan, kendi iç dinamikleriyle, kendi 
“iradesiyle” nasıl davranacağına karar veren şeylere 
ise içsel olarak belirlenmiş diyor. 
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• Yaratıcı süreçler, içsel olarak belirleniyor. 
Bütünsellikleri sayesinde kendileri ve yasaları dışardan 
temsil edilemezler, yani bilimsel bilginin dışındadırlar. 

• Yaratıcı süreçlerde bulunan zihin ve insan bilinci de 
içsel olarak belirlenmiştir.

• İnsan beynindeki karar verme süreçlerini oluşturan 
hiyerarşik yapının tepesinde insan bilinciyle 
özdeşleştirdiği bir sürecin varlığından söz ediyor. 

• Bu süreç hem kendisi hem de vücut fonksiyonları
üzerinde kısmi kontrole sahip. Bu sürecin bir diğer 
özelliği ise eylemlerinin belleğe kaydedilmesi.
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• Böylece insan bilincinin kendisi yaratıcı bir süreç olarak 
tanınıyor, aynı zamanda beynin fiziksel yapısı üzerinde 
kontrole sahip olduğu varsayılıyor.

• İnsan bilincinin, diğer yaratıkların da bilincini içeren 
geniş anlamdaki bilincin bir parçası olduğunu 
varsayıyor. 

• Bilinç ise tüm yaratıcı sürecin bir parçası. 
• Her şey zihin denen “world process” tarafından 

yaratılıyor. Örneğin renkler de bilinçliliğin gelişim 
sürecinde yaratıcı süreçler tarafından meydana 
getiriliyor. Daha öncesinde renk diye bir şey 
varolmuyor.
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• Eğer her şey zihnin yaratıcı eyleminden doğuyorsa, 
fiziksel yasalarla nasıl öngörülerde bulunabiliyoruz? 
Başlangıç koşulları bilindiğinde klasik sistemlerde 
sistemin tüm geleceği önceden bilinebilmesi nasıl 
açıklanıyor? 

• Stapp, başlangıç koşullarının bir defada değil, yaratıcı
eylemlerle basamak basamak belirlendiğini savunuyor. 

• Her basamakta, yaratıcı eylemler yoluyla mevcut 
seçenekler kısıtlanıyor. 

• En son basamakta ise yalnız bir tek mümkün süreç
kalıyor geriye. Dolayısıyla, klasik fizikte determinizmin 
içinde yok olan irade, başlangıç koşullarının içine enjekte 
edilmiş oluyor
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• Stapp’e göre beyinde insan bilinci nöral yapılardan 
oluşan üst düzey kodlarla temsil ediliyor. 

• Bu üst düzey kodlar, kendi kendini programlayan bir 
bilgisayar gibi çalışıyor. Bellekteki bilgiye ulaşabiliyor ve 
belleğe yeni bir şeyler yazabiliyor. 

• Kendi o anki mevcut durumu, bellekteki bilgilerin 
durumuyla ve duyu algıları hep birlikte olması muhtemel 
bir sonraki durumları belirliyor. 

• Bu olması muhtemel durumlar, kuantum 
süperpozisyonları halinde bulunuyorlar. Üst düzey kod, 
yani insan bilinci, bu süperpozisyonlardan birini yaratıcı
bir eylemle seçiyor. İrade bu seçimin yapılmasında 
ortaya çıkıyor. 
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• Eğer ortaya çıkan durum süperpozisyonlar halinde 
değilse, bu iradeye fazla işin düşmediği durumlara 
karşılık geliyor. Mesela karşımızda kırmızı renkli bir 
nesneyi hep kırmızı görmemiz, irademizle başka bir renk 
göremememiz gibi. 

• Varolan seçeneklerden birini gerçekleştirme şeklindeki 
yaratıcı eylem bunu yaparken aynı zamanda yeni 
seçeneği belleğe yazıyor. 

• İşte bu belleğe yazılma işlemi bilinç tarafından öznel 
deneyim olarak algılanıyor. Yeni üst düzey kod bilinç
olarak deneyimlenmiş oluyor.

• Bu üst düzey kodlar kendi kendinin devamlılığını
sağlayan, ve herbiri diğerini dışlayan nöral yollardan 
oluşuyor. 
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• Beyinde ayrıca alt düzey merkezler var. Bu merkezlerde 
vucuda, dış çevreye ait fikirler ve içsel fikirler, 
sadeleştirilmiş şematik temsiller olarak tutuluyorlar. 

• Üst düzey kodlar alt düzey merkezlerdeki bu bilgilere 
erişiyor ve kullanıyor.

• Her düşünceye ve öznel deneyime karşılık bir Üst düzey 
kod vardır diyor. Yani her öznel deneyime karşılık bir 
nöral pattern olduğunu varsayıyor.
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• Örneğin insan bir resmi incelerken, üst  düzey kodlar alt 
düzey merkezlere gelen uyarılardan ve bellekte önceden 
kayıtlı kodlardan kendilerini en yakın şekilde temsil eden 
yeni üst düzey kodlar üretmeleri için talimatlar verir. 

• Bu işlem aynı zamanda bir üst düzey kodun seçilip 
beleğe kaydedilmesi sürecini de başlatır.

• Stapp’e göre resimdeki bir lekeyi görmek demek, işte bu 
üst düzey kodun oluşturulup belleğe kaydedilmesinin 
bilinçteki yansımasından başka bir şey değil.


