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Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi kitabı John Gribbin tarafından yazılarak 2012 yılında basılmış 

ve Prof. Dr. Bahattin BAYSAL tarafından Ekim 2013 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Öncelikle bu kitabı 

Türkçe‟ye çevirdiği için Sayın Prof. Dr. Bahattin BAYSAL hocamızı candan kutluyorum. Çok fazla 

emek ve uğraşı gerektiren bu kitap çevirisi, yoğun çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Okumaktan zevk duyacağınız sürükleyici bir kitaptır. Kitabın sürükleyici oluşunda Türkçe‟sinin iyi 

kullanılmasının da büyük önemi vardır. Kitap sade, anlaşılır ve akıcı bir Türkçe ile yazılmıştır. Kitabın bir 

diğer özelliği de bazı çeviri kitaplarda karşılaşılan ve anlamayı güçlendiren ve çeviri olduğunu hissettiren 

özellikte olmamasıdır.  

Kitapta bölümler arasına yerleştirilen Schrödinger ve ailesinin resimleri ile diğer bazı bilim insanlarının 

resimleri ve hayatlarından kesitler, Schrödinger‟in kuantum mekaniğindeki dalgalar eşitliğini gösterdiği el 

yazısı çalışmaları kitabı daha anlaşılır kılmaktadır. 

Kitapta kuantum mekaniği ile ilgili yapılan çalışmalar üzerinde çeşitli bilim insanlarının katkıları, 

aralarındaki bilimsel tartışmalar ve bilimsel dayanışmalar tarihsel bir akış içerisinde anlatılmaktadır. Bu 

akış içerisinde bazı buluşlar ve kuantum mekaniğine uzanan yolda yapılan çalışmalar  da ayrıntılı bir 

biçimde aktarılmıştır. Adım adım kuantum mekaniğine giden yolda Schrödinger‟i etkileyen ve 

Schrödinger‟in etkilediği bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar ve başta Nobel ödülü olmak üzere 



aldıkları ödüller anlatılmıştır. Kitap sadece Schrödinger dönemini değil,  Schrödinger döneminden 

öncesini ve sonrasını da kapsamakta ve yazıldığı güne  kadar ulaşmaktadır. 

Kitapta, bilim insanlarının bilim hayatlarının yanında sosyal yaşantılarına, aile ilişkilerine, insani ve 

ruhsal durumlarına da yer verilmiştir.  

Erwing Schrödinger‟in başyapıtı, Nobel ödülü aldığı çalışma, klasik fizikteki sağduyuyu kuantum 

dünyasında yeniden kurma deneyidir. Bilimsel çalışmalarını çeşitli kitaplarda toplamıştır.  İstatistik 

Termodinamik (Statistical Thermodynamic), Dalga Mekaniği Üzerindeki Toplanmış Makaleler 

(Collective papers on Wave Mechanics), Bilim, Toeori ve İnsan (Science, Theory and Man) yapıtlarından 

bazılarıdır. Moleküler istatistik “Molecular Statistic” konusunda da bir kitap yazmayı planlamış fakat 

gerçekleştirememiştir. 

Schrödinger (1887-1961) sadece iyi bir fizikçi olmakla kalmayıp, felsefe ve doğu dinlerine karşı da derin 

ilgi duymuştur. Yaşamın doğası ve kalıtım üzerine çeşitli çalışmalar yapmıştır. Benim Dünya Görüşüm ( 

Meine Weltansicht) isimli kitabında dünyanın doğası ile ilgili felsefi görüşlerini toplamıştır. “Bilim ve 

Hümanizm (Science and Humanism)” ve “Yaşam Nedir?(What Is Life?)” isimli kitaplarıyla da bilimsel 

ve felsefi düşüncelerini birleştirmiştir. Schrödinger‟in sahip olduğu felsefi görüşler daha sonraları onun 

kuantum fiziğindeki düşüncelerini de etkilemiştir.  

Kuantum üzerindeki çalışmalar birinci ve ikinci kuantumu devrimi olarak bilinmektedir. Birinci kuantum 

devrimi, 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başladığı dönemlerde oluşmuştur.  Alman fizikçi Max 

Planck‟ın 1900‟lü yılların başında ışık ve diğer elektromanyetik ışınımların doğasıyla ilgili temel sorunu 

istatistiksel teknikleri kullanarak çözmesiyle başlamıştır. Planck‟ın çözdüğü bu problem bugün kara 

cismin ışınımı olarak bilinmektedir. Ayrıca Planck, Maxwell ve Boltzmann tarafından geliştirilen 

termodinamiğin istatiksel yorumunu kullanan ilk kuşak fizikçilerdendir. Işığın kuantalar halinde geldiğini 

ileri sürmüştür. Niels Bohr elektronlar ve çekirdek etrafındaki hareketleri üzerine yaptığı çalışması ile 

kuantum kuramının kurucularından birisi olarak kabul edilmektedir. 

Birinci kuantum devriminden sonra Ġkinci kuantum devriminin çalışmaları gelmektedir. Einstein istatistik 

teknikler kullanarak belirli bir kuantum sayıları kümesine sahip bir atomun foton yayınlayarak daha 

düşük enerjili kuantum sayıları kümesine sahip bir hale dönüşmesi olasılığını hesaplamıştır. Bundan 

yararlanarak sıcak bir cisim içindeki çok sayıda atomların tüm ışımasını hesaplamayı başararak kara cisim 

eğrisini açıklayan Planck denklemine ulaşmıştır. Böylece Bohr atom modelinin kabul edilmesini sağlamış 

ve 1. Kuantum devrimini tamamlamıştır. Olayların sadece görünen yüzünü değil arka planını da 

açıklanmıştır. 

Schrödinger 1922 -1926 yılları arasında altı adet istatistik mekanik, beş adet ansiklopedi çalışmasıyla 

beraber dört adet özgül ısılar, dört adet atom yapısı ve görelilik kuramı çalışmalarını yayınlamıştır.  

Kuantum mekaniği terimi 1924 yılında Max Born‟un bir çalışmasında yer alıncaya kadar 

kullanılmamıştır. Yine aynı yılda Louis de Broglie‟nin doktora tezinde “geleneksel biçimde dalga olarak 

bakılan ışık, bazı koşullarda bir parçacık akıntısı gibi davranır ve bunun gibi daha önce parçacık olarak 

bilinen elektronlar da bazı koşullar altında dalga gibi davranırlar” ifadelerine yer vermesi doktora tez 

hocası Langevin‟i şaşırtmıştır. Langevin‟in Broglie‟nin yazdıklarının doğruluğunu Einstein‟e sorup onun 

onayını aldıktan sonra doktora çalışmasını onaylaması oldukça ilginçtir.  

Warner Heisenberg kuantum fikriyle yetişmiş ilk kuşak fizikçilerdendir. Fizik ve Ötesi (Physics and 

Beyond) isimli kitabında o günlerdeki kuantum fiziğine vurgu yapmıştır. Heisenberg‟in belirsizlik 

kavramı önceleri kabul görmemiştir. Onun bu çalışması Niels Bohr‟un kuvantum dünyası üzerine 



geliştirdiği fikirlerle uyuşmuyordu. Ancak konunun uzmanları arasındaki uzun tartışmalardan sonra 

kuantum dünyasının yeni bir anlayışı ortaya çıkmıştır. Bohr‟un şiddetle karşı çıkmasına rağmen sağlanan 

bu anlaşma “Kopenhag Yorumu” olarak bilim dünyasında yer almıştır.  

Bu kitapta Schrödinger karşımıza farklı yönleri ile de karşımıza çıkmaktadır. Schrödinger‟in bilimsel 

çalışmaları kadar ders anlatımındaki ustalığı, ifadelerindeki üstünlüğü öne çıkmaktadır. Çok yoğun 

bilimsel çalışmalar içerisinde olan Schrödinger, çalkantılı sosyal yaşamı, aşk hayatı ve kadın(lar)ı ile de 

karşımıza çıkar.  

Schrödinger  fizikçi olması yanı sıra kimya ve biyoloji biliminde de çalışmalar yapmıştır. Ayrıca  uzun 

bir süre termodinamikle ilgilenmiştir. Termodinamik uğraşılarının etkisi ile “Schrödinger, yaşamın 

negatif entropiyle geliştiği fikrini ileri sürmüştür. Kapalı bir sistemin entropisinin daima arttığını söyler 

düzenli sistemler düzensiz hale geçer. Yaşamınsa bunun tersi düzeyde çalıştığı açıktır; düzensizlikten 

düzenlilik yaratılıyor gibi görünüyor” diye ifade etmiştir. (bkz s.224).  Schröndinger‟in ifadesiyle 

parçalanmayı dengeye çevirir. “Schrödinger canlıların „negatif entropiyi‟ çevrelerinde düzenli bir halde 

bulunan yiyeceklerden aldıklarını”, ileri sürdüğü görülmüştür. “Yaşam güneşten gelen negatif entropiyle 

beslenir; termodinamik yasalara göre, tümüyle güneş sisteminin entropisi büyümektedir. Dünyadaki 

yaşamın varlığıyla entropinin biraz küçülmesi, güneşten soğuk uzaya akan ısının ve yolu üstündeki 

dünyayı ısıtan güneşin etkisi ve entropinin büyümesiyle büyük ölçüde karşılanır” ifadelerini kullanmıştır. 

Gerçekte Boltzmann da benzer bilgi olarak “Enerjinin sıcak güneşten soğuk dünyaya geçişinde ortaya 

çıkan entropi olduğunu söylemiştir”. 

Zihin ve madde (Mind and Matter) Schrödinger‟in yaşamının sonuna doğru ürettiği bir örnek olup şu 

soruya yanıt aramıştır”.  “Objektif bir gerçek gözlenmediği zaman bulunabilir mi? “ Onun son dersi 

kişisel ilişkilere hitap eder: din ve ölümden sonraki yaşam gibi konulardır. Yarı yaşam süresi geriye 

giderek, enerji ve entropi arasındaki bağıntılar üstünde yoğunlaşıyordu. Enerjinin korunumu yasasının 

sadece istatistik anlamda doğru olduğunu açıklıyordu.   Bu durum yetmiş yaşındaki bir insanın ifadesine 

uygun gözükmektedir.  

Schrödinger‟in kuantum mekaniği üzerindeki çalışmaları incelenirken Schrödinger‟in kedisinin de yer 

aldığı meşhur düşünce deneyinden bahsetmek yerinde olacaktır. Einstein‟ın iki kapalı kutu ve tek bir top 

fikrinden yola çıkarak yapılan deneyde topun kutulardan birinde olduğu ve Kopenhag yorumuna göre her 

iki kutu açılmadan yüzde 50:50 dalga fonksiyonu bu iki kutuyu doldurduğu söylenebilir. Kutulardan biri 

açıldığında dalga fonksiyonu çöker ve top kutulardan birinde veya diğerinde bulunur. Burada ikinci kutu 

birinci kutuya yapılan hareketten bağımsızdır. Schrödinger benzer deneyi içinde kedi bulunan çelik oda 

için kurgulamıştır. Odadaki Geiger sayacı içinde radyoaktif madde olup bir saat içinde bir atom 

parçalanıyor, ya da parçalanmıyor. Eğer parçalanma oluyorsa bunun sonucunda kurulan düzenekle kırılan 

hidrosiyanik asit tüpünden çıkan asit ile kedi zehirleniyor. Tüm sistem bir saat kendi haline bırakılırsa ve 

hiçbir atom parçalanmamışsa kedinin canlı olduğu söylenebilmektedir. Aslında bu deneyde gerçek bir 

kediyi kimse kullanmamıştır.   

“Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi” kitabı bir solukta değil sindirilerek okunacak türde bir kitaptır. 

Kişiler ve tarihler dikkatle izlendiğinde bilimsel bir kitap olması yanında bilim tarihini içeren bir kitap 

olarak da karşımıza çıkmaktadır.  Prof. Dr. Bahattin Baysal tarafından özenle çevirisi yapılmış olan 

“Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi” isimli kitabın özellikle kimya bilimi ile uğraşan herkes 

tarafından zevkle ve ilgiyle okunacağı kanısındayım. 

 


