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Fizik neden önemlidir?
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Fiziğin Toplum İçin Önemi

IUPAP, Mart 1999

Fizik - madde, enerji ve bunların etkileşmelerinin incelenmesi - insanoğlunun gelecek ilerlemesinde anahtar rolü
oynayan uluslararası bir girişimdir. Fizik eğitimi ve araştırmalarının tüm ülkelerde desteklenmesi şu sebeplerden
ötürü önemlidir:
• Fizik genç insanlara ilham veren, heyecan verici düşünsel bir maceradır ve doğa ile ilgili bilgimizin sınırlarını
genişletir.
• Fizik gelecek teknolojik ilerlemeler için zorunlu olan temel bilgiyi üretir; bu ilerlemeler dünyanın ekonomik
motorudur.
• Fizik teknolojik altyapıya katkıda bulunur ve bilimsel gelişme ve keşiflerin faydasının görülebilmesi için
gerekli olan yetişmiş iş gücünü sağlar.
• Fizik kimyacıların, mühendislerin ve bilgisayar bilimcilerinin, ve diğer fiziki ve biyomedikal bilimlerle
uğraşanların eğitimin önemli bir unsurudur.
• Fizik jeoloji, tarım, kimya, biyoloji ve çevrebilimi gibi disiplinlerden kazandığımız anlayışı genişletir ve
derinleştirir; bunlara ek olarak astrofizik ve kozmolojiyi de düşünmek gerekir. Bu konular tüm dünyanın
insanları için ciddi önem taşıyan konulardır.
• Fizik CT, MRI, PET, ultrason, lazer cerrahi gibi tıbbi cihazların ve metodların geliştirilebilmesi için gerekli
temel anlayışı sağlayarak hayat kalitemizi yükseltir.
Özet olarak, tüm bu sebeplerden ötürü, fizik eğitim sistemimizin ve gelişmiş toplumların vazgeçilmez bir
parçasıdır.
veo, 7.5.2015
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İlginiz için teşekkürler.

Kime soruyorsunuz?
Saf
olmak ya da
olmamak…
Felsefeciler

Anderson, More is Different,
Science, 177 (1972) 4047

Akciğer, açıkla bakalım, nefes almak neden önemlidir?
Sorunun kullanana sorulması lazım, üretene değil.
Fizikçi olarak neden matematiğin ne kadar elzem olduğunu anlatmayı deneyebilirim.
Fiziğin önemini ise kimyacılar, mühendisler, vs. anlamalı ve anlatmalı.
Hayatta hangi işi önemli olduğu için yapıyorsunuz?
veo, 7.5.2015
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Matematiğe Katkı
Söyledik ya kalkülüs vs. hepsi fizik sayesinde ortaya çıkmış diye.
Ama onlar eskidendi…
O zaman buyrun, matematikçilerin kendilerine soralım, Fields Madalyası’nı matematikçi olmadan alan
yegane kişi hangi meslektenmiş? - M. Atiyah’ın “On the Work of Edward Witten” isimli yazısından:
“The past decade has seen a remarkable renaissance in the interaction between mathematics and
physics. This has been mainly due to the increasingly sophisticated mathematical models employed
by elementary particle physicists, and the consequent need to use the appropriate mathematical
machinery. In particular, because of the strongly non-linear nature of the theories involved,
topological ideas and methods have played a prominent part.”
“The mathematical community has benefited from this interaction in two ways. First, and more
conventionally, mathematicians have been spurred into learning some of the relevant physics and
collaborating with colleagues in theoretical physics. Second, and more surprisingly, many of the
ideas emanating from physics have led to significant new insights in purely mathematical
problems, and remarkable discoveries have been made in consequence. The main input from
physics has come from quantum field theory. While the analytical foundations of quantum field
theory have been intensively studied by mathematicians for many years the new stimulus has
involved the more formal (algebraic, geometric, topological) aspects.” (Renklendirme bana ait.)
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Felsefeye Katkı
Zaman nedir? Şimdicilik veya
ebediyetçilik…
2500 yıldır tartışılan zaman
felsefesi.
Bu konuda son yüzyılda çok
önemli gelişmeler oldu ve
bunların önemli bir kısmı modern
fizik sayesinde.
1960’larda ortaya konan
Rietdijk–Putnam savı, 1905’deki
özel görelilik kuramının “doğal”
sonucu.
veo, 7.5.2015
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Savitt, Steven, "Being and Becoming in Modern Physics",
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2014
Edition), Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/
archives/sum2014/entries/spacetime-bebecome/
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Moleküler Biyolojiye Katkı

“All molecular forms of life possess a chiral asymmetry, with amino acids and sugars found, respectively, in Land D-enantiomers only [1]. The primordial origin of this enantiomeric excess is unknown. One possible
explanation is given by the Vester-Ulbricht hypothesis, which suggests that left-handed electrons present in
beta radiation, produced by parity-violating weak decays, interacted with biological precursor molecules,
preferentially destroying one of their two enantiomers [2,3]. Vester and Ulbricht’s ansatz suggested that the
circularly polarized bremsstrahlung produced by chiral (longitudinally spin-polarized) beta radiation would
preferentially photolyze chiral molecules of one handedness [3]. A second possibility is that the electrons
themselves, in direct interaction with the chiral molecules, might preferentially destroy one enantiomer.”

veo, 7.5.2015
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Read more at “Landmarks—Breaking the Mirror”

Parity Symmetry Broken
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Kaynak: “The importance of physics to the economies of Europe”, Centre for
Economics and Business Research’ün European Physical Society için hazırladığı rapor.

Ekonomiye Katkı
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Kaynak: “The importance of physics to the economies of Europe”, Centre for
Economics and Business Research’ün European Physical Society için hazırladığı rapor.

Ekonomiye Katkı

GVA: Gross Value Added
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“İyi güzel de, ekonomiye katkı asıl
uygulamalı bilimlerde…” diyenlere:

Rumuz: Elektronik Mühendisi

1. Temel bilim olmadan uygulama olmaz!
Uygulamalı bilim bugünün teknolojisini yaratır, temel bilim ise yarının. Mum teknolojisi üzerine ne
kadar Ar-Ge yaparsanız yapın, elektriği keşfedemezsiniz! Elektrik ve elektronik mühendisleri
mesleklerinin varlığını 1800’lerde elektrik ve manyetizmayla uğraşan fizikçilere borçlular.
I have heard statements that the role of academic research in innovation is slight. It is about the most
blatant piece of nonsense it has been my fortune to stumble upon.
Certainly, one might speculate idly whether transistors might have been discovered by people who had not
been trained in and had not contributed to wave mechanics or the quantum theory of solids. It so happened
that the inventors of transistors were versed in and contributed to the quantum theory of solids.
One might ask whether basic circuits in computers might have been found by people who wanted to
build computers. As it happens, they were discovered in the thirties by physicists dealing with the
counting of nuclear particles because they were interested in nuclear physics.
One might ask whether there would be nuclear power because people wanted new power sources or
whether the urge to have new power would have led to the discovery of the nucleus. Perhaps - only it
didn't happen that way.
One might ask whether an electronic industry could exist without the previous discovery of
electrons by people like Thomson and H.A. Lorentz. Again it didn't happen that way.
One might ask even whether induction coils in motor cars might have been made by enterprises which
wanted to make motor transport and whether then they would have stumbled on the laws of induction. But
the laws of induction had been found by Faraday many decades before that.
Or whether, in an urge to provide better communication, one might have found electromagnetic waves.
They weren't found that way. They were found by Hertz who emphasised the beauty of physics and
who based his work on the theoretical considerations of Maxwell. I think there is hardly any example
of twentieth century innovation which is not indebted in this way to basic scientific thought.

veo, 7.5.2015
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Hendrik Casimir,
yaklaşık 30 yıl
boyunca Philips’in
araştırma
laboratuvarının baş
yöneticisi olan
kuramsal fizikçi.

2. Temel bilim uygulamaya yol açar.
Temel bilim yapmak daha önce gidilmemiş yerlere
gitmeyi çıkılmamış basınçlara, inilmemiş sıcaklıklara,
yüksek akımlara, düşük parlaklıklara ulaşmayı diğer
tüm insan aktivitelerinden çok gerektirir.
Uygulamalı bilimler ve yeni teknolojiler için sebep
yaratır, toplumun ihtiyacı olabilecek ürünlerin
pahalı olan prototipleri için piyasa oluşturur,
yüksek teknoloji şirketlerini reklamlarına göre değil
yaptıkları işin kalitesine göre ödüllendirir. Etrafta
üreten yoksa, kendi üretir ve topluma mal eder.
veo, 7.5.2015
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Bilim Yaparken Geliştirilen Teknoloji
W ve Z bozonlarının
CERN’de keşfi: 1984
Nobel Fizik Ödülü
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www’nin mucidi TimBerners Lee ve
CERN’deki dünyanın ilk
web sunucusu
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3. Uygulamayı yapacak insanları yetiştirir
Temel bilim kutunun dışında düşünmeyi (“thinking out of
the box”) ister ve tetikler.
Ancak düşüncelerin dağınık olmasına ket vurur, düşünme
disiplini getirir.
Sorunları küçük adımlara bölüp çözülmesi zor
problemlere saldırma kültürü aşılar.
Temel adımlardan hızlı mertebe hesaplarını yapıp hangi
çözüm alternatiflerine öncelik vermek gerektiğini öğretir.
Yapılabileceğine karar verilen işi yapma özgüveni verir.

veo, 7.5.2015
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CERN’de PhD’ler sonra ne yapıyorlar?
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Ya da alışılmadık yanlarıyla
insanları güldürüyorlar

Sezon 1, Bölüm 1

Sezon 1, Bölüm 5

Kuark karışım matrisi

Şakası bile sadece
ABD’de 20 milyon
izleyici çekiyorsa,
herhalde önemli
bir şeyler yapıyor
olmalılar…

QCD beta fonksiyonu
veo, 7.5.2015
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“Tamam hepsi iyi de biz niye
öğreniyoruz, bizim öğrendiğimiz
fizik ne işe yarıyor?” diyenlere…

Haydi 101/121 konularını ele alalım.
veo, 7.5.2015
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Fizik sizi binlerce insanın önünde
mahçup olmaktan kurtarabilir.

veo, 7.5.2015
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Aynı formüller 300 yıl sonra hâlâ
kullanılıyor, hayat kurtarmakta.

veo, 7.5.2015
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Fizik dört bin yıllık hikayelerin
doğruluğunu kontrol eder.

Hiyeroglifler demişken
Mısır hiyerogliflerini çözmekteki önemli ara adımları atan kişi
Thomas Young.
Evet çift yarık deneyini yapan kişi.
Ve aşkınsayılı gökkuşaklarının nasıl oluştuğunu doğru
şekilde ilk açıklayan…
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Fizik romatizmaya iyi gelebilir.
veo, 7.5.2015
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Fizik sporcunun zeki, çevik ve
ahlaklısını sever.
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Fizik dans ettirir.

“Girl’s Best Friend”

Tolkowsky’nin ışığın belli renkler için kırılma
indeksinin nasıl ölçüldüğünü anlattığı kısım.
202 lablarında aynısını yapıyoruz!
veo, 7.5.2015

Fizik elması pırlantaya çevirir…
31

Bilim bilmeyince ne olur?

Buyrun Örümcek Adam’a soralım…

veo, 7.5.2015
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Fizik bilmeyen süperkahramandan
adam olmaz.
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Fizik adalet sistemine de lazım!

Cameron Todd Willingham
Temel bilim bilmemek, mantığını anlamamak bir babanın çocuklarını yakarak
öldürdüğüne ikna olmanızda ve o babayı ölüm cezasına çarptırmanızda etken
olabilir.
New Yorker, “Trial By Fire - Did Texas Execute an Innocent Man?”, David Grann,
2009:
“In 1997, the International Association of Arson Investigators filed a legal brief
arguing that arson sleuths should not be bound by a 1993 Supreme Court
decision requiring experts who testified at trials to adhere to the scientific
method. What arson sleuths did, the brief claimed, was “less scientific.””
“Vasquez and Fogg had cited as proof of arson the fact that the front door’s
aluminum threshold had melted. “The only thing that can cause that to react is
an accelerant,” Vasquez said. Hurst was incredulous. A natural-wood fire can
reach temperatures as high as two thousand degrees Fahrenheit—far hotter
than the melting point for aluminum alloys, which ranges from a thousand to
twelve hundred degrees.”
veo, 7.5.2015
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Fizik Ötesi Yangın
Ailenin derdine deva olmaya çalıştıklarını ifade eden Vali
Aydın, şöyle konuştu:
“Aileyi ben de ziyaret ettim. İlk önce inanamadım
aniden ateş yanıyor, yan tarafta öbür tarafta
yangın oluyor. Evine gittiğimde baktığımda bir sürü
battaniye ve yatakların yandığını gördüm.
Gerçekten fizik ötesi bir olay, anlam veremedik.
İzah edemediğimiz bir nokta var. Evde tüp ve ateş
yakamadıkları için aileye günde 3 öğün sıcak yemek
vermeye başladık. Bu yangın devamlı oluyor. Çocuk
okula gidiyor, okul yanıyor. Sınıftaki sırası askıya
astığı montu yanıyor. Bu noktada biz de
uğraşıyoruz, inşallah dertlerine deva buluruz.”
Müftü Faruk Arvas ise kendilerine de intikal eden olayın
mahiyetini tam olarak bilmediklerini kaydederek, şöyle
dedi:
“cin dediğimiz varlıkların bir kısmının iyi varlıklar
olduğunu aynı zamanda onların kötülerinin de
olabileceğini öğrenmekteyiz. Etrafına fayda
sağlayan olduğu gibi zarar verenin de olduğunu
görmekteyiz. Bu hadiseyi gerçekleştirenler onlar mı
değil mi bilemeyiz ancak bunun onlar tarafından
yapılmış olabileceğini aileye aktardım.”

veo, 7.5.2015
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Ben neden yapıyorum?

Photo by Vera Lüth

Computer reconstruction of a psi-prime
decay in the Mark I detector
Riordan, Michael.
The Hunting of the Quark.
1987. p. 313

Kasım Devrimi

From Symmetry magazine, courtesy of
Burton Richter & SLAC Archives
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Nötrinonun keşfi

veo, 7.5.2015
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http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/physics/bahcall/

Homestake Madeni

“There was a famous meeting at Caltech, just a few physicists—
Dick Feynman, Murray Gell-Mann, Willie Fowler, Bob Christie, and a
couple of others—in a small meeting room, where Ray presented his
results and I presented my calculations of what he should have
measured. There was some discussion of it afterwards, and it was
pretty inconclusive. There was a discrepancy; it looked like one of
us was wrong.”
“I was very visibly depressed, I guess, and Dick Feynman asked me
after the meeting if I would like to go for a walk. We just went
for a walk, and he talked to me about inconsequential things,
personal things, which was very unusual for him, to spend his time
in quite idle conversation; it never happened to me in the many
years that I knew him that he did that before or afterwards. And
only toward the end of the walk, which lasted over an hour, he
told me, "Look, I saw that after this talk you were depressed, and
I just wanted to tell you that I don't think you have any reason to
be depressed. We've heard what you did, and nobody's found
anything wrong with your calculations. I don't know why Davis's
result doesn't agree with your calculations, but you shouldn't be
discouraged, because maybe you've done something important, we
don't know. I don't know what the explanation is, but you shouldn't
feel discouraged."”

veo, 7.5.2015
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http://www.pbs.org/wgbh/nova/physics/solar-neutrinos.html
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http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys/three.pdf

Neden mi yapıyorum?
İnsan olduğum için yapıyorum. Sanat ve bilim insanı insan yapar…
1969’de Fermilab müdürü Wilson Amerikan kongresinde neden para istediğiyle ilgili
hesap veriyordur:
SENATOR PASTORE: Is there anything here that projects us in a position of being
competitive with the Russians, with regard to this race?
DR. WILSON. Only from a long-range point of view, of a developing technology.
Otherwise, it has to do with: Are we good painters, good sculptors, great poets? I
mean all the things that we really venerate and honor in our country and are
patriotic about. In that sense, this new knowledge has all to do with honor and
country but it has nothing to do directly with defending our country except to
help make it worth defending.
Ha bir de:
Eğer bir gün hakikaten dünya dışı bir zeka ile karşılaşırsak, medeniyet seviyemizin
ölçüsünü çıkabildiğimiz en yüksek enerjili hızlandırıcı, anlayabildiğimiz en derin
matematik, ulaşabildiğimiz en hassas kuram-deney ikilisi verecek.
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