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Yrd. Doç. Dr. Menderes Işkın  Koç Üniversitesi Fizik Bölümü

Aşırı soğuk atomik sistemler üzerindeki 
araştırmalar kuantum fiziğinin temel 
rol oynadığı sayısız egzotik madde 
teorisinde eşsiz bir deneme alanı 
oluşturarak geleceğin teknolojisi 
üzerinde disiplinlerarası etki yaratacak.

Evrendeki en soğuk yerlerin bizden milyonlarca kilometre uzak-

ta, uzay boşluğunda olduğunu düşünebilirsiniz, ama tam tersi-

ne burada, yeryüzündeler ve atomik fizik laboratuvarlarında her 

gün düzenli olarak oluşturulup yok ediliyorlar. 1980’li yıllardan 

beri aşırı soğuğa hâkim olmaya çalışan atomik fizikçiler, lazerli 

soğutma teknolojisi sayesinde birkaç milyon atomu mutlak sıfır 

derecesinin birkaç nano derece (bir derecenin milyarda biri) 

üzerine kadar soğutabiliyorlar. Burada mutlak sıfır sıcaklığıy-

la(-273,15 Celsius), tüm mikroskobik bileşenlerinin(moleküller, 

atomlar ve elektronlar) hareketleri dahil olmak üzere tüm enerji 

içeriği alındıktan sonra herhangi bir maddenin ulaşacağı asgari 

sıcaklık kastedilir. Bu başarının ne kadar olağanüstü olduğunu 

anlamak için bu sıcaklığı,  uzaydaki en soğuk yerlerin Büyük 

Patlama’dan arta kalan arka plan ışımasından kaynaklanan 

sıcaklığıyla (-270 Celsius civarında) karşılaştırmak yerinde olur.

Atomları yakalama ve soğutma tekniklerinin başarısının ardın-

da, birden fazla Nobel ödüllü ve heyecan verici keşiflerle dolu 

uzun bir tarih vardır, ama soğuğun fethi bu yazının ana konusu 

değil. Ben burada neden birçok fizikçinin aşırı soğuk atomik 

sistemleri incelemeye ilgi duyduğunu ve önümüzdeki yıllarda 

onlardan neler öğrenebileceğimizi anlatmaya çalışacağım.

Kuantum mekaniğine göre doğada bilinen tüm parçacıklar iki 

ana gruba ayrılabilir: (i) ışık kuantaları (fotonlar), ses kuanta-

ları (fononlar) ve spin dalgası kuantaları (magnonlar) gibi halk 

arasında daha az bilinen bozonik parçacıklar ve (ii) elektron, 

proton veya nötron gibi halk arasında daha çok bilinen fermi-

yonik parçacıklar. Bozonlarla fermiyonlar arasındaki en önemli 

fark kuantum temelli olduğuna göre, bunlar sadece yeteri 

derecede düşük sıcaklıklarda incelenebilir. Örneğin, Bose ile 

Einstein 1920’li yıllarda sıcaklık düştükçe bozonik parçacıkların 

giderek bireysel özelliklerini yitireceklerini ve yırtıcı bir hayvanın 

saldırısına uğramış bir balık sürüsü gibi kitlesel olarak davran-

maya başlayacaklarını öngördüler. Bozonların Bose-Einstein 

yoğunlaşması (BEY) adı verilen bu kitlesel davranışı, maddenin 

katı, sıvı veya gaz haline benzeyen yeni bir aşamadır ve atomik 

fizikçilerin maddenin bu aşamasını nötr bozonik atomlar yoluyla 

elde edip gözlemleyebilmesi 1995 yılını buldu. Bu ilk deneysel 

gözlemler 2001 yılında Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü. Bu 

yeni aşamanın çeşitli sıra dışı özellikleri arasında bu sürece 

dahil olan parçacıkların tam akışkanlığı (sürtünmesiz kütle akışı) 

vardır.

20. yüzyıl başlarında, parçacıklar arası etkileşim yokluğunda 

bile bir arada kalıp yeterli derecede düşük sıcaklıklarda BEY 

oluşturmayı seven bozonik parçacıkların tersine, etkileşim 

içinde olmayan fermiyonik parçacıkların, Pauli dışlama ilkesi 

olarak bilinen ilkeden dolayı uzayda birbirinden ayrı durdukları 

tespit edildi. Ancak 1950’li yıllarda, fermiyonlar arasında par-

çacıklar arası çekici etkileşim yeterince güçlü olduğu takdirde, 

fermiyonların ikişer ikişer birleşerek bozonik moleküller gibi 

hareket etmeye başlayabilecekleri öne sürüldü. Fermiyonik 

parçacıkların bozonik parçacıkların BEY’sine benzeyen bu 
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kitlesel davranışı, bu fermiyon çiftlerinin 

tam akışkanlığıdır ve elektronik sistemler-

de elektronların süper iletkenlik (dirençsiz 

elektrik akımı akışı) adı verilen başka bir 

süper olgudan da sorumludur. Bu çift 

oluşum mekanizması 1911 ile 1986 yılları 

arasında keşfedilen, düşük sıcaklıklarda 

süper iletkenliğe sahip olan bazı madde-

leri açıklamakta başarılı oldu, ama son 

zamanlarda keşfedilmiş olan ve yüksek 

sıcaklıklarda süper iletkenliğe sahip olan 

bazı maddelerle ilgili olarak bugün bile 

tam bir bilgiye sahip değiliz.

Yukarıda sözü edilen, atomik sistemler-

deki süper olgular sıradan metallerdeki 

normal iletkenlikten süper iletkenliğe ge-

çişine çok benzediğinden, 2000’li yılların 

başlarından beri soğuk atom sistemleri 

üzerinde çalışmaktayım. Özellikle aşırı 

soğuk atomlarda çift oluşum mekanizma-

larını inceleyerek bazı maddelerin süper 

iletkenlik özelliklerini oldukça yüksek 

sıcaklıklara kadar (-100 Celsius’a kadar) 

nasıl ve neden muhafaza ettiğine dair 

bazı ipuçları keşfetmeye çalışıyoruz. Bu 

araştırmaları yaparken nihai hedefimiz, 

oda sıcaklığında süper iletkenliğe sahip 

bir madde oluşturmamıza sebep olacak 

sihirli bir numara keşfetmektir; böyle 

bir keşfin enerji verimliliği alanı üzerinde 

büyük etkisi olur, çünkü enerjinin üretimin-

den sevkiyatına kadar sürecin neredeyse 

tüm aşamalarında ciddi düzeyde iyileşme-

ler yaratır. Her ne kadar soğuk atom fiziği 

son 20 yılda çok büyük aşama göster-

diyse ve çift oluşumu ile ona bağlı tam 

akışkanlık alanının temellerini kavramakta 

çok büyük ilerlemeler kaydettiysek de, bu 

son derece heyecan verici, öncü fizik alanı 

hem halk hem de bilim camiası tarafından 

fazla tanınmıyor  ve Türkiye’de bu alanda 

daha yapılacak çok iş var.

Kısacası, aşırı soğuk atomik sistemle-

rin karmaşık ama son derece erişilebilir 

ve kontrollü, çok parçacıklı kuantum 

sistemlerinin oluşturulmasına izin verdiği 

göz önüne alınırsa, tam akışkanlık, süper 

iletkenlik, nötron yıldızlarında ve nükleer 

maddelerde çift oluşumu gibi, kuantum 

fiziğinin temel bir rol oynadığı sayısız eg-

zotik madde teorisinde eşsiz bir deneme 

alanı oluşturacakları anlaşılmaktadır. Do-

layısıyla bu temel araştırmaların hayalleri-

mizin ötesinde sonuçlarının olacağına ve 

geleceğin teknolojisi üzerinde devasa bir 

disiplinlerarası etkisinin olacağına inanmak 

için çok sebebimiz var.

Yrd. Doç. Dr. Menderes Işkın lisans diplomasını 2002’de Bilkent Üniversitesi’nden, doktorasını 
ise 2007’de GaTech’ten aldı. 2009’da Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce NIST’de iki yıl 
misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Işkın’ın soğuk atom fiziği alanındaki araştırmaları EC 
Marie Curie IRG (FP7-PEOPLE-IRG-2010-268239), TÜBITAK CG (3501-110T839) ve TUBA-GEBIP 
ödülü tarafından desteklenmekte olup, 2012 yılında TFD’nin verdiği Prof. Dr. Şevket Erk Genç 
Bilim İnsani ve TÜBİTAK’in verdiği Temel Bilimler Teşvik ödüllerine layık görülmüştür.

(a) İki çeşiti Fermiyon gazı

Prof. Leon CooperProf. Nath BoseProf. Enrico Fermi Albert Einstein

(b) Atomik Bozonların yoğunlaşması (c) Cooper çiftlerinin yoğunlaşması


