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Günlük hayatımızda bilinçaltımıza birçok fikir
aşılanıyor ve genellikle bu fikirlerin beynimize başkaları
tarafından konulduğunu fark etmiyoruz. Fikirlerimizin
hepsinin bize ait olduğunu düşünürüz, peki gerçekten
de öyle mi?
IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu
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Zihin Savaşları:
Toplumu kontrol etmek

Fikirlerimizin hepsinin bize ait olduğunu
düşünürüz,peki gerçekten de öyle mi? Günlük hayatımızda bilinçaltımıza birçok fikir
aşılanıyor ve genellikle bu fikirlerin beynimize
başkaları tarafından konulduğunu fark etmiyoruz.Medya,politika,pazarlama gibi alanlarda kullanılan manipüle yöntemleriyle sıkça
karşılaşıyor ve bu duruma engel olamıyoruz.
Manipüle yöntemlerini incelemeden önce,
beynimizin karar mekanizması ve düşünce
sistemiyle ilgili biraz bilgi edinelim.
Nobel ödüllü yazar Daniel Kahneman, “Hızlı ve
Yavaş Düşünme” adlı kitabında, beynin karar
verme mekanizmasını Sistem-1 ve Sistem-2
olmak üzere iki ana başlığa ayırıyor.Sistem-1;
fazla çaba harcamadan, hızlı ve sezgisel düşünmeyi temsil ederken,Sistem-2;karmaşık hesaplamalarla birlikte detaylı düşünmeyi ve yavaş
zihinsel hareketleri temsil ediyor.Sistemleri
örneklendirecek olursak;boş bir yolda araba
sürmek, reklam panolarındaki yazıyı okumak,ani bir sesin kaynağına yönelmek Sistem-1
tarafından yapılan eylemlerdir.Gürültülü bir
odada belirli bir kişinin sesine odaklanmak,dar
bir alana park etmek ve bir form doldurmak
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ise Sistem-2 karar verme mekanizması başlığı
altında yer alıyor. Sistem-1 tarafından alınan
kararların aslında bizim kararlarımız olmayabileceği ve kolayca değiştirilebileceği ile ilgili
incelemelere bir göz gezdirelim.
Aşağıda görmüş olduğunuz çizimin bir ördek
olduğunu söylersem, çizime ilk baktığınızda
muhtemelen bir ördek göreceksiniz, ama size
bir tavşan olduğunu söylersem aynı şekilde bir
tavşan göreceksiniz.

Bu duruma kısaca “hazırlama yöntemi” diye
tanımlandırabiliriz.Hazırlama yöntemiyle,
beynin karar alınımından ve bilinçli düşüncelerinin çoğunluğundan sorumlu prefrontal
cortex bölgesinin faaliyeti azaltılarak onun
yerine aşılanmak istenen fikir direkt olarak
bilinçaltımıza (Sistem-1 olarak düşünebiliriz.)
yönlendiriliyor.Manipülasyon yöntemlerinin
ana kaynağı bilinçaltımıza gönderilen ve kısa
sürede karar vermemizi zorlayan bu fikirlerden
oluşuyor.
Reklam sektörü manipüle yöntemlerinin en
çok kullanıldığı alanların başında gelmekte,oldukça ilginç yöntemler deneyen reklam
sektörünün kullandığı yöntemlerden biri
“Çevre baskısı”.Bu yöntemde reklamcılar,satılan
ürünün herkes tarafından tercih edildiğini bu
yüzden sizin de satın almanızın gerekli olduğu
algısını yaratıyorlar.Aşağıdaki fotoğraflarda
bir market reyonundaki 2 farklı ürün ve 2
farklı markayı görmekteyiz.İlk fotoğrafta A
markasının ürünlerinin daha çok kaldığını B
markasının ürünlerinin ise bitmek üzere olduğu fark edilmekte.

2.fotoğrafta ise iki farklı diş macunu markası
görüyoruz, ancak B markasının üzerine “en çok
satan” ibaresi eklenmiş.Yapılan anketlerde çoğu
insanın 2 üründe de B markasını tercih ettiği
gözlemlenmiş.Bu duruma daha birçok örnek
eklemekte mümkün.

Seçimlerimizin çoğunluğa göre hareket
etmesinin en büyük nedeni güven duygusu.
Doğuştan gelen güven içgüdüsü bizi topluluğa
uymaya iterek nerde çoğunluk varsa orada
meydana gelen olay doğrudur algısı yaratıyor.
Reklamlarda ünlü insanları oynatarak güven
aşılamak,gerçek anlamda bir indirim olmasa
bile sırf kalabalık olduğu için bir mağazaya
girip “herkes satın alıyorsa gerçekten ucuzdur”
diye düşünerek bir ürünü satın almak,yüksek
bir fiyattan “indirim yapılarak” aslında normal
satış fiyatına satılan ürünün sınırlı günlerdeki
devasa indirimini kaçırmamak adına
almayacağımız birçok ürünü almak hepimizin
yaptığı ve yapmaya devam ettiği bir durum.
Pazarlamacılar,politikacılar,esnaflar bu
yöntemleri uygulamaya ve insanları manipüle
etmeye devam edecek.Burada önemli olan
biz bu yöntemleri algılayarak gerçekten bir
şeyi sırf ihtiyacımız olduğu için alıp,kendi
düşüncelerimizi mi uygulayacağız? Yoksa
günlük hayatımızda üzerimizde uygulanan
yöntemlerin etkisinde kalarak başkalarının
düşüncelerine göre mi hareket edeceğiz? Bazı
şeylerin farkında olmak her zaman bizim
elimizdedir,sadece nasıl bakacağımızı bilelim
yeter.
Elif AYHAN Yazdı.
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ANTİ
MADDE
Furkan DOĞMUŞ

Büyük Patlama’dan sonra maddeyle beraber ortaya
çıktığı düşünülen antimadde, modern fizikte; “sıradan”
maddenin parçacıklarına göre karşıt parçacıklar içeren
madde olarak tanımlanabilir.

Antimadde nedir?

Modern fizikte antimadde , “sıradan” maddenin parçacıklarına göre karşıt parçacıklar
içeren madde olarak tanımlanabilir. Büyük Patlama’dan sonra maddeyle beraber ortaya çıktığı
düşünülen antimaddeyi daha iyi anlamak için
öncelikle maddeyi tanımamız gerekir.
Maddeler hidrojen, oksijen, azot gibi kimyasal elementlerin temel birimi olan atomlardan
oluşur. Her atomun kendilerine ait belirgin
özellikleri vardır : proton, elektron, nötron,
atom sayısı, elektronların dönme yönü, elektronların bulundukları orbitallerin şekilleri vs.
Antimadde ise spin , kütle ve ölçülebilen diğer
tüm özellikler bakımından maddeyle tamamen
aynı değerlere sahip fakat elektriksel yükü
maddeye göre ters olan parçacıklara verilen
isimdir. Einstein’ın meşhur denklemi E=mc²
‘ne göre madde ve enerji birbirine dönüşebilen
aynı şeyin farklı formlarıdır. Antimaddenin
maddeyle birleşince birbirlerini yok edip yoğun
bir enerji demeti saçması da Einstein’ı bu dâhiyane denkleminde haklı kılar .
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Antimaddenin tarihine bakacak olursak 1928
yılında; İngiliz Fizikçi Paul A.M Dirac, Schrodinger’in dalga denklemini ve Klein Gordon’un kuantum mekaniği içeren denklemini
kullanarak aşağıdaki eşitliği elde etti. Bu
denkleme göre negatif zamanda hareket eden
antielektronlar (pozitron) bizlere zaman makinesinin bir gün yapılacağı ve Retrocausality
hipotezinin doğruluğa bir adım daha yaklaştığı
izlenimini veriyor.

Retrocausality , sonucun kendini oluşturan sebeplerden daha önce çıktığını savunan anti nedensel
hipotez.

Antimadde evreni neden yok etmedi?

Büyük Patlama’dan sonra madde ve antimadde
meydana geldi. Maddelerden oluşan evrenimizde, maddenin antimaddeye karşı bir üstünlüğe sahip olması gerektiğini tahmin edebiliriz.
Bilim insanları da 1.000.000.000’da 1 olacak
şekilde maddenin antimaddeye karşı sayıca üstün olduğunu açıklayan bir teori ortaya
koydular. Bu teori her 1 milyar anti maddeye
karşılık 1 milyar 1 tane maddenin var olduğunu
iddia ediyor. Bu da demek oluyor ki her 1 milyar maddeden yalnızca 1 tanesi bizimle.
Masada dönen homojen madeni bir parayı
düşünün. Yazı veya tura gelmesi için masaya
düşmesi gerekir. Yazı veya tura gelme olasılığı
ise %50-%50dir. Aynı şekilde ve aynı hızda
döndürülen madeni paraların eşit sayıda yazı
ve tura gelmesi bekleniz. Aynen bu şekilde
evren madde ve antimadde olarak eşit dağılmalıydı.
Eğer özel yapım bir bilye dönen bozuk
paraların olduğu bir masaya atılsa ve çarptığı
her bozuk parayı tura olarak düşürse bütün
sistem bozulurdu. Turalar yazılardan daha fazla
olurdu. Aynı şekilde bazı bilinmeyen mekanizmalar salınan parçacıklara müdahale ederek
bunların küçük bir çoğunluğunun madde
olarak bozunmasına neden olabilirdi. Fizikçiler, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki yüksek
enerjili proton çarpışmalarında yaratılan madde ve antimadde parçacıklarının davranışındaki ince farklılıkları inceleyerek bu sürecin ne
olabileceğine dair ipuçları
arıyorlar. Bu dengesizliği
incelemek bilim insanlarının evrenimizin neden
madde ile dolu olduğuna
dair daha net bir resim çizmesine yardımcı olabilir.

monte edilmiştir. Uzayda antimadde, karanlık
madde ve kayıp madde aramaktadır. Bu alanlardaki araştırmalarımızı artıracak niteliğe
sahiptir.

Antimadde Üretimi ve Depolanması

2015’te yayımlanan verilere göre sadece 15 nanogram antimadde üretilmiştir. 1 gramın 109
nanogram ettiğini düşününce daha kat edilecek
uzun bir yolumuz olduğu görülüyor. Bilim
insanları antimaddeyi 16 dakikanın üzerinde
depolamayı başardılar. Kısa süreli depolama
yapabilmek için antimaddeyi düşük enerji seviyelerinde (yaklaşık olarak -272°C) tutarız. Yük
açısından nötr olsalar da onları yakalamak için
kullanılabilecek manyetik bir momente sahiptirler. Manyetik moment sayesinde maddesel
duvarlara çarpıp enerjiye dönüşmekten kurtulurlar. Bu işlemler parçacık yavaşlatıcılarında
gerçekleşir.
ELENA Parçacık Yavaşlatıcısı yer çekimi kuvvetinin madde ve antimaddeye etkisini araştırmaktadır.

Antimadde Arayışı

Alfa Manyetik Spektrometresi bir parçacık fiziği
detektörüdür. Uluslararası
Uzay İstasyonu’nun dışına
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ACE (Antiproton Cell Experiment, AD-4) antiprotonların biyolojik etkileri ve kanserli
tümörlerin radyoterapi tedavisi için olası kullanımları üzerine.

Kanser Tedavisinde Antimadde

Hastalıklar arttıkça teknoloji gelişti, teknoloji geliştikçe hastalıklar arttı. Pozitron Emisyon
Tomografisi, vücudun görüntüsünü çekerek
hastalıkların teşhisini ve kanserin kaçıncı evrede
olduğunu tespit etmemize yarayan bir yöntemidir.
Flor-18 Florodeoksiglukoz isimli kararsız atom
içeren şeker insana enjekte edilerek vücutta yayılması sağlanır. Bu sırada çekirdek Beta bozunması
gerçekleştirerek pozitron yaymaya başlar. Pozitronlar etrafındaki elektronları yok eder ve gama ışını
salınımı gerçekleşir. Bu gama ışınları PET denilen
cihaz tarafından emisyona uğrayarak vücudun
görüntüsünü oluşturmuş olur.

Antiproton Cell Experiment

ACE, kanserde antimaddenin etkin rol aldığı bir
tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, laboratuvarda
parçacık hızlandırıcısı yardımıyla üretilmiş bir
miktar antiproton görev alır. Antiproton, tümörün
olduğu hücrelerin çekirdeğinde protonla etkileşime
girerek her iki parçacığın yok olup ortaya büyük
miktarda enerji açığa çıkarmasına sebep olur. Ortaya çıkan enerjiyle tümör içeren komşu hücreler
de yok edilmiş olur. Farelerde denenen bu tedavi
yöntemi başarıyla sonuçlanmıştır. ACE’nin sözcüsü
Niels Bassler bu konuda ‘’Bu deney, parçacık fiziği
çalışmalarının olası tıbbi faydalarında yenilikçi
çözümler oluşturabilmesi için harika bir örnek
teşkil ediyor.’’ demiştir.
Katkılarından dolayı Zeynep Fesiha YAVUZ ve Aslı
Nur YEŞİLTAŞ’a teşekkür ederim

Furkan DOĞMUŞ yazdı.
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YAPAY
ZEKA VE
SANAT
Elif SELVİ

Yapay zeka bugün yaşamımızın neredeyse her
alanında olduğu gibi sanat alanında da rol oynuyor. Şiir, resim, müzik gibi sanatın çeşitli dallarında
eserler ortaya koymaya başladı bile. Peki, yapay
zeka gerçekten bir sanat eseri üretebilir mi ?

Sanat

Sanat, bir duygu ya da düşüncenin, çeşitli
yöntemlerle dışavurumudur, başka bir deyişle
insanın soyut duygularını somut bir şekilde
ifade etme biçimidir. Sanat, toplumun ayrılmaz
bir parçası olduğu gibi evrenseldir, insanlarda
haz uyandırarak onları ortak bir paydada buluşturabilir. Genellikle güzel sanatlar anlamında kullanılan sanat, işitsel, görsel ve dramatik
olmak üzere üç kola ayrılır. Resim, seramik,
fotoğrafçılık, müzik, tiyatro gibi sanatlar bu
kollar altında incelenebilir. Sanatın doğuşu,
insanlığın doğuşuna dayanır. En eski tarihlerde
bile insanlar, duygu, düşünce ve planlarını anlatabilmek için çizgiler, sesler ve renkleri kullanıyorlardı, bu sebeple sanatın izleri, mağara
duvarlarından en gösterişli saraylara kadar her
yerde görülebilir. Var olduğu süre boyunca
sanat, toplumun kültürel, sosyal, ekonomik
yapısını etkilemiş, aynı zamanda toplumdan
etkilenmiş, onu yansıtan bir ayna görevi de
üstlenmiştir.

Yapay Zeka

Tanım olarak yapay zeka (Artificial Intelligence), bir bilgisayar ya da robotun insan zekası gerektiren akıl yürütme, planlama, algılama
ve öğrenme gibi davranışları gerçekleştirilebilmesi, kısaca insan beyninin benzerinin bir
makine içerisinde tasarlanmasıdır. İlk zamanlarda sınırlı yetenekler ile başlayan yapay
zeka günümüzde yalnızca mühendislik değil,
tıp, hukuk, turizm gibi farklı alanlarda da
yaygın olarak kullanılmaktadır. Geçmişten bu
yana varlığını koruyarak gelişen ve şimdiki

16

ELEKTROGEYİK 2020 SAYI:5

haline ulaşan yapay zeka aslında yeni bir kavram sayılmaz, Yunan mitolojisinde görülen
yapay-insan yaratma çabaları göz önünde bulundurulduğunda bu kavramın ortaya çıkışının
tarih öncesi dönemlere dayandığı anlaşılabilir.
Yapay zeka olgusu, temel insan işlevlerini taklit
etme amacıyla ortaya çıkmış olsa da bu teknolojinin gelecekte insan zekasından bağımsız
hareket edebileceği öngörülüyor. Sayısız alanda
etkili kullanılıp oldukça yararlı olan yapay zekanın ilerleyen zamanlarda insanlık için büyük
bir sorun haline gelebileceği düşüncesi insanlarda endişe uyandırıyor.

Yapay Zeka ve Sanat İlişkisi

Yapay zeka, son yıllarda çeşitli alanlarda sıklıkla
rastladığımız bir terim haline geldi. Dünyamızı
adeta bir bilim kurgu filmine çeviren yapay
zekanın kullanım alanlarının hızlı bir şekilde
gelişmesi, insanların bu teknolojiye olan merakının her geçen gün artmasına, hal böyle iken,
bu kavramın insan hayatındaki öneminin, insanlığa sağlayabileceği faydalar ve verebileceği
zararların da sorgulanmasına yol açıyor. Yapay
zekanın günümüzdeki kullanım alanlarına
sanal asistanlar, oyunlar, güvenlik sistemleri,
akıllı arabalar gibi birçok örnek verilebilir.
Yapay zeka bugün yaşamımızın neredeyse her
alanında olduğu gibi sanat alanında da rol
oynuyor. Bu durum düşünüldüğünde garipsenebilir fakat yapay zeka şiir, resim, müzik gibi
sanatın çeşitli dallarında eserler ortaya koymaya başladı bile. Peki, yapay zeka gerçekten
bir sanat eseri üretebilir mi? Bunca zamandır
sanatçı için sadece bir araç olduğu düşünülen
makinenin şimdi kendisinin bir sanatçıya
dönüşmesi ile ilgili doğal olarak çeşitli soru
ve tartışmalar ortaya çıktı: Ortaya çıkan eser
gerçek bir sanat eseri sayılabilir mi yoksa yalnızca bir teknoloji ürünü mü? Eserin sahibi
kim?
Yapay zeka tarafından üretilen eserlerin sanat olarak tanımlanabilmesi, sanatın ne olarak

tanımlanabileceğine bağlı olarak değişiyor.
Sanatı yalnızca insanın bir ürünü olarak tanımlayanlara göre yapay zekanın ortaya çıkardığı
eser teknolojik bir gelişmeden öte değil. Sanat,
sadece düşüncelerin değil, insani duyguların
dışavurumu olarak da düşünüldüğünde, makine tarafından üretilen bir eserin sanat olarak
nitelendirilemeyeceği söylenebilir. Ortaya çıkan
bu eserler, ruhu doyurmaktan çok ticari boyutta olduğu için buna sanat değil zanaat de denebilir.
Peki yapay zeka nasıl bir sanatçı haline geldi?
Son yıllarda yapay zeka tarafından üretilen
birçok tablo, şarkı ya da yazı ortaya çıktı. Bu
eserler ortaya çıktığı gibi ticari bir nitelik de
taşıyor, tıpkı insanlar tarafından üretilen sanat eserleri gibi açık artırmaya konulup rağbet
görüyorlar. Yapay zeka ve sanat ilişkisi bundan
birkaç yıl önce gündemde olmasa da şimdilerde
göz ardı edilemez bir hale geldi. Yapay zeka,
algoritmalar ve matematiği kullanarak insanlar
elinden çıkanlar ile neredeyse ayırt edilemez
eserler üretebiliyor. Bu eserleri üretirken de
insanlar tarafından daha önceden yapılmış
eserlerden besleniyor. Sonuç olarak eserler
yaratıcılığın izlerini taşısa da işin temelinde
yapay zeka insanın yaptıklarını önce öğrenerek
sonrasında onları taklit ediyor. Yapay zekanın
ortaya çıkardığı “sanat eserlerine” şöyle bir göz
atalım.
IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu
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TalkToTransformer

Adam King adlı bir mühendisin, insanlığa
faydalı yapay zeka üretmeyi hedefleyen bir
araştırma şirketi olan OpenAI şirketinin altyapısından yararlanarak kurduğu bu internet
sitesinde yapay zeka, kullanıcıdan herhangi
bir dilde birkaç kelimelik bir girdi alarak bu
girdiyi aynı dilde birkaç paragraftan oluşan bir
hikaye haline getiriyor. Hikayenin gerçekçiliği
girdinin karmaşıklığına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu örnek yapay zekanın edebiyatla da
ilişkili olduğunu kanıtlamakla birlikte bunun
tek örneği değil, yapay zeka tarafından yazılan
hikaye ve romanlar da bulunuyor.

Edmond Bellamy’nin Portresi

Üretken çekişmeli ağlar (GANs) adı verilen
bir algoritma ile Obvious adlı bir sanat atölyesi
tarafından hazırlanan bu eser, New York’taki bir açık artırmada 432 bin dolara satıldı.
Eser, 14. ve 20. yüzyıllar arasında yapılmış 15
bin eser baz alınarak oluşturuldu. Sistem aynı
zamanda insan eli ile yapılmış eserleri kendininkilerle karşılaştırarak, bunların birbirinden
ayırt edilip edilemeyeceğini de test ediyordu.
Atölye, gerçek olmayan insanları resmeden bu
portre gibi birçok portreyi de internet üzerinden satışa sunuyor.

Blue Jeans and Bloody Tears

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri
olan Oracle’ın da katkı sağladığı algoritmalar ile
müzisyenlerden ve programcılardan oluşan bir
ekip tarafından geliştirilen yapay zeka, bestesi
ve sözleri tamamen kendisine ait bu Eurovision
şarkısını ortaya çıkardı. Her ne kadar şarkının
bazı sözleri anlamsız ve absürt olsa da belirtilenlere göre melodisi akılda kalıcı ve kendini
dinletiyor. Yapay zekanın bu şarkıyı üretmesi
için kullanılan yöntem bir önceki örnekten
değişik değil. Bulut tabanlı bir sisteme yüklenen yüzlerce Eurovision şarkısı ve sözleri kullanılarak algoritmanın bunlardan yeni melodi
ve sözler üretmesi sağlanıyor.
Elif SELVİ yazdı.
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NEUROLİNK
Ata UYGUR
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Bilim kurgu filmlerinde insan-bilgisayar karışımı canlıları
çokça görmüşüzdür. Peki bunlar sadece bilim kurgu
mu? İlerleyen teknoloji sayesinde artık değil!
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üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme
hedefiyle Elon Musk tarafından kurulmuş bir
şirkettir.Aynı zamanda uzaya insan gönderen
ilk özel şirkettir.
Bilim kurgu filmlerinde insan-bilgisayar
karışımı canlıları çokça görmüşüzdür. Peki
bunlar sadece bilim kurgu mu? İlerleyen
teknoloji sayesinde artık değil! Neuralink de
bunu sağlayan teknolojilerden en yenisi.
Neuralink’den bahsedip de Elon Musk’dan bahsetmemek olmaz.

Tesla,Inc.:Elektrikli araçlar tasarlayan, aynı zamanda kardeş şirketi SolarCity aracılığıyla evlere güneş paneli ve güneş enerjisinden elektrik
üretebilen “solar kiremit” satarak temiz enerji
kullanımını destekleyen bir şirkettir.
PayPal: Kredi kartı veya internet ile güvenli
alışveriş ve para transferi sağlayan online bir
ödeme sistemidir.
Veeeeeeee Neuralink!

Neuralink nedir ?

Neuralink beyindeki elektriksel sinyalleri
kullanarak beyin ile makineler arasında direk
iletişim kurmayı sağlayan bir implanttır. Tabi
bunun hâlâ test aşamasında olduğunu unutmayın hala 100% cyborglar yapamıyoruz.

Cihaz Tasarımı

Neuralink tasarlanırken temel amaçları cihazın
fark edilemez olmasıymış, bu nedenle cihazı
mümkün olduğunca küçültmeye çalışıyorlar ki
cihaz boyutlarının sadece 1 yıl içinde ne kadar
değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

Elon Musk kimdir?

Elon Musk Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı
bir babanın çocuğu olarak Güney Afrika’da
doğmuştur.
20 yaşında Birleşik Devletler’e göç etmiştir.
İnternet,uzay,temiz enerji üzerine çalışmalar
yapan şirketlerin CEO’su,kurucu ortağı veya
kurucu başkanıdır. Bu şirketleri açıklamak
gerekirse kısaca şu şekilde açıklayabiliriz;
SolarCity: Temiz enerji üzerine ürünler
geliştiren bir şirkettir. Amerika’nın en büyük
güneş paneli üreticisidir.
SpaceX: Mars’ın kolonileştirilmesini sağlamak
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Cihazın şu anki boyutları;
23mm çap-8mm kalınlık
Ortalama 10 mm kalınlığındaki insan kafatasına göre tasarlanmış.

Neuralink İmplantasyonu ve Kullanım
Süreci
İmplantasyon sürecinde önce kafa derisi
açılıyor, sonra kafatasında Neuralink’in sığacağı büyüklükte bir parça kesilip çıkarılıyor,
çıkarılan kafatasının yerine Neuralink’in
kabloları ile beyindeki damarlar çakışmayacak
şekilde Neuralink takılıyor, kafa derisi tekrar
kapatılıyor.

İmplantasyon işlemi sırasında kabloların
beyindeki damarlar ile kesişmesi kanamalara
sebep olabileceğinden ve hayati riskler ortaya
çıkarabileceğinden hata payı yüksek olan insan
cerrahlar yerine yine Neuralink’in üreticileri
tarafından üretilen medikal bir robot kullanılarak işlem mümkün olduğunca otomatize
edilmeye çalışılıyor.
Bu robot yüksek çözünürlüklü kameralar ile
beyinin içindeki damarların yerini tespit ediyor
ve kabloları kameralar aracılığıyla aldığı bu veri
yardımı ile yerleştiriyor.

İmplantasyon işlemi sırasında genel anesteziye
gerek kalmıyor, işlem 1 saatten kısa sürüyor ve
hastaneden aynı gün içinde çıkılabiliyor.
(Bu işlemin daha insanlar üzerinde denenmediğini bunların insanlar için sadece
gerçekleştirilmesi planlanan hedefler olduğunu
unutmayınız)

Kullanımına gelirsek Neuralink’in şarjı bütün
bir gün dayanıyor ,günün sonunda (şaşırmayacağınız üzere) kablosuz olarak şarj ediliyor,
telefonlar için olan kablosuz şarj cihazlarıyla
aynı şekilde şarj ediyorsunuz beyninizdeki çipi.
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Yapılan Deneyler ve Sonuçları

İyi, güzel, hoş anlatıyorum da gerçekten
çalışıyor mu? Hadi bakalım;

Cihazın İşlevleri

Henüz insanlar üzerinde test edilmedi bu cihaz
ama FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ‘dan
çığır açıcı cihaz ön onayı aldı ve yakın zamanda sağlık önlemlerini yeterli düzeye ulaştırıp
insanlar üzerinde de test yapmaya hazırlanıyorlar ama amaçlanan işlevlerini temel olarak şu
şekilde söyleyebiliriz;
-Beyindeki nöronlardaki elektriksel sinyalleri
okuyarak beyindeki hasarlı bölgeleri tespit
etmek, gerekli elektriksel sinyalleri nöronlara
göndererek işlev bozukluğu olan bölgelerin
işlevlerini düzenlemek, bu sayede insomnia, bağımlılık, felç, inme, görme ve işitme
kayıpları, hafıza kaybı, depresyon vb. hastalıkları tedavi etmek

Beyin sıvısı içeriği ve kafatası kalınlığının
insana benzerliği sebebiyle deney yapmak için
domuzlar seçilmiş. Daha sonrasında kolay
mutlu edilebilmeleri koşu bandında yürümeyi
öğrenebilmeleri gibi ekstra faydalarının da olduğunu görmüşler.
Elon Musk’ın bizzat yaptığı sunumda 4 farklı
domuz gösteriliyor.Bunlar;
-Hiç Neuralink takılmamış domuz
-Bir Neuralink takılı domuz
-Bir Neuralink takılmış sonra çıkarılmış domuz
-İki tane Neuralink takılı domuz
Bu domuzların hepsi gayet sağlıklı durumda
görünüyor bu da Neuralink implantasyonunun
geri döndürülebilir bir işlem olduğunu,
gerektiğinde sürüm yükseltmek için veya
vazgeçildiğinde geri çıkarılabileceğini veya
gerekli durumlarda birden fazla Neuralink’in
aynı anda kullanılabileceğini gösteriyor.

-Bağlantının koptuğu yerlerde(omurilik problemlerinde olduğu gibi) gönderilmek istenen
sinyalleri tespit edip aynı sinyali iletilmek
istenen bölgedeki nöronlara göndererek kopuk
bağlantıların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak.
Bu temel amaçların yanı sıra ileriki zamanlarda
beyninizle oyun oynamak, hatıraları kaydetmek, kaydettiğiniz hatıraları başka insanlara
veya cihazlara veya daha da ilginci robot bedenlere aktarmak gibi gerçekten bilim kurgu
yapımlarını aratmayacak özellikleri de olabileceğini söylüyor üreticileri ancak bu özellikler
için beyin üzerinde tam kontrol sağlanması
gerekli ve bunun için daha önümüzde çok çok
uzun bir yol var o yüzden hemen sevinmeye
gerek yok.
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Domuzlar üzerinde yapılan bir deneyde Neuralink takılı bir domuz koşu bandında yürürken beyin sinyallerinden domuzun eklemlerinin
yerini tespit etmeye çalışıyorlar ve gerçekte
eklemin olduğu yerle tahmin edilen yer arasındaki sapmanın gayet küçük olduğunu
görüyorlar bu da Neuralink’in sinyal yorumlama konusundaki isabetliliğini gösteriyor.

Maliyeti

O kadar okuduk, iyi kötü anladık neler
yaptığını da kaça patlar bu bize?

- Çip sorunsuz bir şekilde takıldı ve çalışıyor
diyelim ,bu cihaz dış ortamla haberleşen bir cihaz, başka elektronik aygıtlarla devamlı iletişim
halinde ve bu ne kadar birçok şeyi yapmamıza
olanak sağlasa da aynı zamanda kötü niyetli
kişiler tarafından da ulaşılabilir olması gibi
büyük bir risk taşıyor, zaten üreticilerinin de
en çok üzerinde durdukları şeylerden biri bu
siber güvenlik konusu, kim beyninin hacklenmesini ister ki? Bilgisayar korsanı tarafından
bilgisayardaki değil direkt beyninizdeki verilerin silindiğini, değiştirildiğini veya çalındığını
düşünün!

O konuda maalesef net bir sayı verilmemekle
beraber ilk başta bu kadar sıra dışı icatların
hepsinde olduğu gibi oldukça pahalı olacağı
ama sonradan oldukça hızlı bir şekilde fiyatları
indirmek için çalışacaklarını ve sonunda akıllı
telefon, akıllı saat vb. ortalama bir giyilebilir
veya taşınabilir teknolojik alette olduğu gibi
birkaç bin dolar civarında olacağı söyleniyor
Elon Musk tarafından.

Neuralink’in negatif yönleri

Hiç mi kötü yönü yok bunun ? Tabii ki var!
- Öncelikle bu cihaz dediğimiz gibi beyninizin
içine giren kablolar içeriyor ve evet domuzlara
yapıldı hiçbir şey olmadı ve evet mümkün olduğunca otomatize edilmiş bir şekilde oldukça
gelişmiş bir robot tarafından yapılacak işlem
ancak robotu tasarlayan kodlarını yazanlar da
insanlar ve o da hata yapabilir ve bu hatalardan
direk olarak beyninizdeki damarlar ve nöronlar
etkilenecek, kaç tane sağlık örgütünden onay
alırsa alsın kaçınız güvenirsiniz?

- Cihazın şarjı sonsuza kadar gitmiyor bir noktada bitiyor ve tekrar şarj edilmesi gerekiyor,
bu durum bu cihazın öncelikli amacının beyin
ve omurilikteki işlev bozukluklarını düzeltmek olduğunu düşünürsek pil ya uygunsuz bir
zamanda biterse veya herhangi bir sebepten
kısa veya uzun süreliğine cihaz çalışmayı durdurursa? Araba sürerken bir anda görememeye başlarsanız veya yürürken birden tekrar
felç kalırsanız ne olacak? Bu tür durumlar için
şüphesiz önlem alınacaktır ama hangi cihaz
kusursuz çalışıyor ki?
Başta kulağa mükemmel gelen bu cihaz bir
anda korkunç bir şeye dönüştü değil mi?
Ata UYGUR yazdı.
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YENİ
ALTINA
HÜCUM

Coşkun Tuna GEDİK
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Dünyanın her yerinden devletler rotasını yine bir kaşif
edasıyla kimsenin çevirmediği bir yöne çevirdi ve
gökyüzünün sınırlarını aşmayı hedefledi. Dünyamızdan
çok uzaklarda yeni bir altına hücum hareketine tanık
olacağız ...
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Madenciliğimiz Hangi Gök
Cisimleriyle İlgileniyor ?

Yeni Altına Hücum

Yıllar öncesinde cesaretli ve meraklı bir kaşif
rotasını kimsenin çevirmediği bir yöne çevirdi
ve Amerika`yı keşfetti .Onun yollundan gidenler yeni kıtanın zenginliklerini tanıdı ve tanıttılar . Amerika`ya ve altına hücum işte böyle
başladı bir çok millet bu yeni kıtada hakimiyet
kurmak istedi hiç el değmemiş bakir bir hazine
herkes için harika bir fırsattı. Onlar da halklarını buraya yerleştirdiler bu kıtada savaşlar
verdiler .Sonunda kağıt üstünde hiçbir devlet
hakimiyet kuramadı ve bu bereketli kıtanın
üstünde çok uluslu Amerikan rüyası doğdu.

Madenciliğimiz uzun vadede belki de bütün
gök cisimlerinde yatırım hedeflese de şuan ilk
hedef sevgili komşumuz Marsla Jüpiter arasında bulunan asteroid kuşağı . Ondan çok
daha zengin seçenekler olsa da onlar bize çok
daha uzaktalar .Asteroid kuşağının neden ilk
hedef olduğunu anlamak için Gök cisimlerinin konumlarını ve özelliklerini daha iyi anlamalıyız öyleyse..

Nerede Bu Gök cisimleri ?

Şimdiyse çoğunluğu bu ülkenin bünyesinde
kurulmuş özel şirketler ve Dünyanın her
yerinden devletler rotasını yine bir kaşif edasıyla kimsenin çevirmediği bir yöne çevirdi ve
gökyüzünün sınırlarını aşmayı hedefledi. Dünyamızdan çok uzaklarda yeni bir altına hücum
hareketine tanık olacağız ...
Bu hücum hareketinin önünde takdir edersiniz
ki zavallı geri kalmış uygarlıklar ve çetin okyanus şartlarından çok daha büyük çok daha
çeşitli engeller var ama bu engellere karşılık
kazancımız da epey fazla .Gelin sizle henüz çok
taze olan bu maceranın başkahramanları gök
cisimlerini tanıyalım ve bu maceranın artıları
eksilerini , geleceğini inceleyelim
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Güneş sistemimizde asteroidlerin ,cüce gezegenlerin, kuyruklu yıldızların ve göktaşlarının
bulunduğu dört ana bölge var. Bunlar Asteroid
kuşağı, Kuiper kuşağı, Oort bulutu ve Troyalı
göktaşları. Bunlardan asteroid kuşağı ve Troyalı
göktaşları Jüpiter in etkisiyle oluşmuş bölgeler
ve en yakın olanlar onlar. Kuiper kuşağı Neptün
sonrası bölgede bulunuyor çok daha fazla gök
cismine ve 5 tane cüce gezegene ev sahipliği
yapıyor ve asteroid kuşağına göre bir hayli uzak
Oort Bulutu Kuiperin komşusu ve Kuiperin
ötesindeki kuyruklu yıldızları kapsıyor.

İlk Hedef Asteroid Kuşağı

Asteroid kuşağı önceleri teorik bir gezegenin
olması gereken bir bölge sanılıyordu ki bu
bölgede bulunan ilk cisim de şuan cüce gezegen kategorisindeki Ceres idi .Ceres yarım asır
boyunca 8. Gezgen sanılsa da bugün daha önce
değindiğimiz Neptün ötesi bölgedeki kader
ortaklarıyla cüce gezegen olma onurunu paylaşıyor. Ceres` e ne kadar cüce dersek diyelim
kendi kuşağının büyük çocuğu o , kendisi
Asteroid Kuşağındaki toplam maddenin %32
sine sahip. Ceres 950 kilometre çapı ile abiliği
üstlenirken .Daha sonra onun küçük kardeşleri
Pallas , Juno ve Vesta asteroidleri gelir .Onlar
gibi 100 km den daha büyük çapa sahip 200
kardeş daha vardır. Onun dışında çapı 1km
den büyüklerin sayısı 70.000-1.700.000 arasında tahmin edilirken daha küçüklerinin sayısı
milyonlarla ifade ediliyor. Onları tespit etmek
ve haritalandırmak için hala çalışıyoruz).
Sayılara baktığımızda baya zengin bir kaynak

Asteroidlerin İçinde Neler var ?

Asteroidlerin ilgimizi çeken metal bazlı olanları başlıca demir, nikel, karbon, kobalttan
meydana gelir ve hatırı sayılır miktarda platinyum, paladyum, rodyum,rutenyum, iridyum
ve osmiyum gibi ender bulunan elementleri
içerirler. Bu elementler şuan dünyadan sağlanabilse de yakın gelecekte işler tersine dönecek
gibi gözüküyor. Buna talip ilk şirket 2012 `de
birçok ünlü girişimcinin kuruculuğuyla kuruldu, ismi Planetary Resources olan şirket çok
büyük miktarlara göz dikerek yatırımcılarına
büyük kar vadediyor .Üstelik Bahsettiğimiz
miktarlar o denli uçuk ki asteroid kuşağının
yaklaşık 200km çapındaki üyesi olan sadece
Erostaki altın demir, nikel, alüminyum ,magnezyum miktarı bile dünya ekonomisini çökertecek miktarda. Buna benzer çok daha fazla
asteroid olduğu düşünüldüğünde inanılmaz bir
kaynak. Ama bu kaynak nerde, nasıl işlenecek ?

CERES

olduğunu çıkarıyoruz bu kaynaklar bize yaklaşık olarak 1AU ile 2AU (AU güneşle dünya
arasındaki ortalama mesafeyi ifade eden bir
ölçü birimi) aralığında bir mesafede dağılmış
durumda ama tabi yörüngelerince bize yaklaşıp uzaklaşıyorlar. Bu kadar geniş bir mesafeye yayılmaları filmlerdeki sıkış tıpış asteroid
kuşağı izleniminin ne kadar yanlış olduğunun
da bir göstergesi. Peki bu milyonlarca gök
taşının bulunduğu devasa madende hangi
cevherler gizli ?

Asteroidler Nerde İşlenecek ?

Şuan ilk seçenek ay gibi gözüküyor çünkü ilk
hedef yörüngesi bizlerle kesişen NEA`s (Dünyaya yakın asteroidler) bunlar ayda işlenip
sonra dünyaya getirilecek gibi gözüküyor . İşler
ilerlediğinde ayda kurulan üssünde yardımıyla bir şube de Ceres `e düşünülebilir. Aslında böyle bir şubeleşme için bir çok seçenek
var Mars Ceres başka cüce gezegenler ilerde
gözümü daha ilerdeki Kuiper Kuşağına
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dikkat edersek oralardaki uydular ve cüce
gezegenler; hepsinin şubeleşmesinin önünde
ise aynı engel var mesafe ve bu mesafeyi aşacak
taşımanın maliyeti. Açıkçası Uzay madenciliğinin de temel sorunu şuan bu peki bu nasıl
çözülecek ?

Tüm Bunların Işığında Gelecek Projeler
Uzay madenciliği bir çok konuda çözüme
muhtaç biz mühendislere çözülmeyi bekleyen bir çok problem sunuyor ve bizden cevap
olması gereken projeler istiyor. Buna aday bir
çok proje var ve bir çoğu da bulunmak için biz
mühendisleri bekliyor. İşte düşlenen projelerden bazıları:

Maden Kozası

Uzayda Ekonomi Sınıfı Arayışı ?
Şuan çok kullanımlık roket ve daha verimli
sistem arayışlarının hepsi uzaya cisim çıkarmak için gereken gram başı maliyeti düşürmeye yönelik çalışmalar . Bu amaca hitap eden
özel yatırımların en büyükleri SpaceX, UAL ,
Blue Origin, Virgin Galactic olarak gösterilebilir. SpaceX Falcon roketleri ile birden fazla
kullanılabilen bir seçenek sunarak durumu
ekonomik boyuta getirmeye çalışırken Virgin
Galactic ise uzay araçlarının uçaklar eşliğinde
atmosferin uç noktalarına taşınması ve oradan
daha ekonomik kalkış gerçekleştirmesini hedefliyor bu sayede uzaya çıkmanın bir turizme
dönüşebileceğini ön görüyor. UAL NASA`nın
projelerinde SpaceX e rakip olarak rekabeti
yükseltiyor. Blue Origin ise daha çok Virgin`ìn
rakibi o da uzay turizmine kafayı koyanlardan.
Uzun lafın kısası bu şirketlerin mücadelesiyle
havacılıkta olduğu gibi bir sıçramayı bu sektörde de yaşamamız içten bile değil. Bundan
emin olabiliriz çünkü UAL ın bünyesinde ki
Boeing firması ve Virgin zaten bunu daha önce
havacılıkta başarmış firmalar. Bir benzer etkiyi
yeni rakipleri ile yapmalarını bekliyoruz .
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Bu projelerden ilki madenin işlenmesi için bir
karınca yuvası prensibiyle çalışan bir sistem. Bu
yuvanın üyelerinin üç ana görevi olabilir :
1. Asteroidlerin Merkeze getirilmesi
2. Asteroidlerin işlenmesi
3. Yeni robotların üretilmesi
Bu sayede kendi kendini idame ettirebilen
bir sistem oluşabilir. Sizde farkındasınızdır ki
yapay zekanın ve robotiğin velinimetlerine
baya muhtaç bir proje ama insanlığın böyle
bir yaşam kozasını gerek başka gezegenlerin
yaşanılabilir getirmek gerekse orda bir endüstri
kurmak için ihtiyacı var . Sonuçta taklit ettiğimiz bu yaşam türü karıncaların ve arıların
benimsediği sistem ve onlar da neredeyse
dünyanın her yerinde .Demek ki işe yarıyor. Bu
sistemler bence sanayi devrine benzer bir etkiye
gebe .

Kuyruklu Yıldız Ekspresi

Bir başka olası çözüm önerisi kuyruklu yıldız
ekspresi ,kuyruklu yıldızlara yerleştirilen küçük
üyelerimiz onların yörüngelerini kullanarak enerji harcamadan yolculuk edip bunu bir yayılma
aracı olarak kullanabilir . İstedikleri durağa yaklaşınca müsait bir yerde inecek bu araçlarımız
iç güveysi olarak bizim emrimize amade olurlar .Belkide ihtiyaç duydukları yakıtı kuyruklu
yıldızın bünyesindeki madenlerden geliştirirler
kim bilir ?

ederek verimliliklerini artırabilirsek Uzay
madenciliğinin kapılarının bize önümüzdeki yıllarda açılacağını düşünüyor ve umut ediyorum.
Siz mühendis okurlarımızın da çorbada tuzu
olmasını ümit ediyorum.
Coşkun Tuna GEDİK Yazdı...

Birliğin gücü

Gök cisimlerinin taşınması için alternatif bir
projede şuanda dronelarda çok yaygın olan toplu
koordine çalışma prensibine dayanıyor. Bu projede küçük küçük ama sayıca çok olan robotlar
koordine çalışarak gök taşlarını taşıyacaklar. Bu
projenin roketle taşımacılıktan çok daha ucuz
olabileceği düşünülüyor.
Yukardaki projeler ve şuan piyasada olmayan
nicelerini doğru kullanıp birbirine entegre
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KUANTUM
DOLANIKLIGI
Emir Yarkın YAMAN
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Perdeyi araladıktan sonra pencereyi açacak ve
dışarıya bakıp aradığı gerçeği bulacak olan insanoğlu
için hala ve hala kauntum evreni ve onun işleyiş düzeni
bir sırdan ibaret. Hadi gelin şu kuantum dolanıklığı
neymiş ona bir bakalım.

I
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Kuantum dolanıklığı veya diğer adıyla kuantum ışınlanması. İsmi ne kadar da ilgi çekici
veya heyecanlandırıcı gözükse de konun kendisi aslında daha da heyecanlandırıcı. Lisede
öğrendiğimiz klasik fiziğin 1900’lerin başında
rafa kaldırılmasıyla beraber Bilim insanları
120 yıldır sadece kuantum fiziği, modelleri
ve dolanıklığıyla ilgileniyor, tabi ilk 30 yıllarını atom bombalarına ayırsalar bile aslında
bu kuantum evreninde yaptığımız 90 yıllık
çalışmalar sadece pencerenin önündeki perdeyi görebilmemizi sağladı. Perdeyi araladıktan sonra pencereyi açacak ve dışarıya bakıp
aradığı gerçeği bulacak olan insanoğlu için
hala ve hala kauntum evreni ve onun işleyiş
düzeni bir sırdan ibaret. Hadi gelin şu kuantum
dolanıklığı neymiş ona bir bakalım.

Kuantum Dolanıklığı

1930’larda Albert Einstein evrendeki bir maddenin başka bir evrendeki başka bir maddeyi
etkilediği şekilde veya etkileyebileceği şekilde
kuşkuları vardı. Biz buna Kuantum Mekaniği
konusunda Einstein çekinceleri diyoruz. Bu
şekilde bir giriş yaptıktan sonra evrendeki en
küçük parçacıklardan tutun da en küçük komple parçacık olan atomların dahi bir spin yani
açısal momentumu vardır. Evrenin enerjisinin
aynı kaldığı, sonradan enerji eklenip
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çıkarılamadığı ve enerjinin sürekli dönüşerek
işlediğini hepimiz biliyoruz. Bu demektir ki
açısal momentumu yani spin değeri yukarı
yönlü olan parçacığın aynı zamanda spin
değerinin aşşağı doğru olduğu sonucnun verir
ki bu da vektörlerin birbirini sıfırlamasıdır. İlginç olan şu ki bu açısal momentumun korunumu yasası ile çelişir çünkü eğer parçacığın yatay
yöne doğru spin ölçülürse bu sefer yine yukarı
ve aşşağı vektörler birbirini sıfırlayacak ve
elimizde nereden ölçtüğümüze bağlı olan spin
değeri kalacaktır. Sorun şu ki bu parçacıktan 2
tane olduğunu düşünürsek eğer birini spinin
yukarı yönlü olduğunu belirlersek her defasında diğerinin spini aşşağı yönlü çıkıyordu. Zaman ve mekan farketmeksizin. Bu durum Einsteinin canını sıkmış ve kimse tam mantıklı bir
açıklama getirmemiştir. Herkes ise uzay-zaman

veya mekansal boyutta parçacıkların sürekli
iletişimde olduğu ve bunun da ışınlanmayı
mümkün kıldığıdır. İşte biz de bu sıkıntıya
Kuantumda Dolanıklık diyoruz. Fakat Einsteinin de dediği gibi parçacıkların birbirleri arasındaki gizli iletişimi çürüten bir deney daha
var. 2 tane dedktör olduğunu düşünürsek biri
sadece yukarı ve aşşağı sonuçları veren bir ölçer
iken diğer dedektör bu ölçüm işlemini açılı ve
eğik bir şekilde yapıyor. İlk dedktörün ölçümleri sonucu 2 parçacığın da pozisyonları farklı
iken 2. deney bizi hayrete düşürüyor. Parçacığı
dikeyden 60 derece ile ölçersek %75 ihtimalle
yukarı yönlü, %25 ihtimalle aşşağı yöne sonuç
verecektir. Fakat ilk ölçüm ile ikinci ölçüm
5/9 oranda birbirini tutacaktır. Aynı anda aynı
parçacığa ölçüm yapılsa bile birinci ve 2nci
ölçüm de 4/9 oranda farklı olacaktır. Bu durumu şu şekilde izah edebilriz. Futbolda gol olan
bir pozisyonu kale arkasındakiler gol olarak
görmesi ve açık tribünde oturanların gol olarak

görmemesi gibi fakat bu oran 4/9. Yani 5/9 oranda 2 taraftar grubu da gol olduğunu varsayacaktır. İşte kuantum fiziğine göre maddenin
hem 1 hem de 0 olması buradan kaynaklanır.
Eğer Einstenin dediği gibi parçacıklar arasında gizli bir iletişim olsa bile bu 5/9 oranında
farklı sonuç demek ve çok sayıda kombinasyon
demek oluyor. Bu durumun yorumlama kısmı
asıl tartışma konusu olmakla beraber kuantum
mekaniğinin işlemesinde bir problem olmadığı
çıkarılmıştır. İşte bu da ışık hızında iletişim
kurulabildiğinin habercisi olamıyor maalesef.
Çünkü bir veriyi gönderdiğimiz zaman diğer

tarafa 5/9 oranında doğru ulaşıyor ki en basit
örneğiyle buzdolabına attığımız elmanın 4/9
ihtimalle armut olarak çıkması gibi bir şey.
İşte bu rastgelelik yüünden ışık hızında bilgi
alışverişi mümkün gözükmüyor ki bu da Einsteinin görelilik kuramını ihmal etmiyor. En
azından Einstein buna sevinirdi.
“ Gerçek olarak isimlendirdiğimiz, gerçek olarak nitelendiremeyeceğimiz şeylerden oluşuyor.
Eğer ki Kuantum Mekaniği sizi derinden sarsmadıysa, onu henüz anlamamışınız demektir. “
Niels Bohr
Emir Yarkın Yaman Yazdı...
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